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Προτιμήστε τα λευκά είδη με πιστοποίηση OEKO-TEX®, ένα 
διεθνές, ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για 
υφάσματα. Τα συγκεκριμένα είδη δεν περιέχουν τοξικές και 
πιθανώς βλαβερές ουσίες και είναι φιλικά προς το δέρμα. 

Η πιστοποίηση GOTS, δηλαδή το Παγκόσμιο Πρότυπο Βιολογικών 
Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας, διασφαλίζει την βιολογικότητα 
των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από τη συγκομιδή των 
πρώτων υλών μέχρι το τελικό προϊόν.

Ξεκινά επισήμως η αξιολόγηση καταλυμάτων για την πιστοποίηση 
“Καλάθι πρωινού” από τη Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. Επικοινωνήστε με τη 
Συνομοσπονδία για να αποκτήσετε το σήμα που θα αναδείξει 
ακόμα περισσότερο το αυθεντικό, ελληνικό πρωινό σας.

tip!

Τελευταία 
αυξάνεται ραγδαία 
το ενδιαφέρον 
για υψηλότερες 
προδιαγραφές 
στα υφάσματα και τις πρακτικές των 
κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών.

Προμηθευτείτε πιστοποιημένα υφάσματα και 
ικανοποιήστε τους πιο ευαισθητοποιημένους 
επισκέπτες σας.

https://www.oeko-tex.com
http://www.dionet.gr/%3Fp%3D1018
http://traveldailynews.gr/news/article/67058
http://www.setke.gr/el
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Eνταχθείτε στο Cyclists Welcome Hellas, ένα δίκτυο επιχειρήσεων 
που στηρίζουν και φροντίζουν τους ποδηλάτες. Αποκτήστε την 
πιστοποίηση και προωθείστε τη βιώσιμη κινητικότητα και τον 
ποδηλατικό τουρισμό στη χώρα μας. 

H Κόκοτας Κλιματισμός, σε συνεργασία με την Ecoveritas, θα 
αξιολογήσουν και θα πιστοποιήσουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
σας σχετικά με την περιβαλλοντική τους απόδοση, με την 
παγκοσμίως αναγνωρισμένη βρετανική μέθοδο BREAM.

Γίνετε κι εσείς ένα 
ξενοδοχείο ιδανικό 
για πεζοπόρους!

Όσο ο καιρός γίνεται όλο και πιο ζεστός, έρχεται η κατάλληλη 
εποχή για πεζοπορία στη φύση. Επιτέλους η πεζοπορία στην 
Ελλάδα παίρνει μια πιο σωστή, πιο έξυπνη και πιο σοβαρή 
κατεύθυνση με την καινούρια πεζοπορική πιστοποίηση 
για τον τουριστικό κλάδο. Τα Μονοπάτια της Ελλάδας και η 
Green Evolution η εταιρεία για το περιβάλλον, την ενέργεια 
και την εκπαίδευση γύρω από αυτά, γνωρίζοντας τη σημασία 
των πιστοποιημένων καταλυμάτων για τους σύγχρονους 
τουρίστες δημιούργησαν το HIKERS’ FRIENDLY, μια 
πιστοποίηση που θέλει να στηρίξει τους επαγγελματίες του 
τουρισμού ώστε να παρέχουν ανώτερες υπηρεσίες στους 
επισκέπτες – πεζοπόρους.

Κάθε κατάλυμα θα λαμβάνει silver, gold ή platinum επίπεδο 
πιστοποίησης ανάλογα με το επίπεδο των υπηρεσιών 
του σε θέματα όπως οι πεζοπορικές πληροφορίες, η 
διατροφή, ο πεζοπορικός εξοπλισμός, οι υποδομές 
κλπ. Συμμετέχοντας ένα κατάλυμα στο HIKERS’ FRIENDLY 
θα κερδίσει περισσότερη τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά την 
πεζοπορία, αναβάθμιση των πεζοπορικών υπηρεσιών του 
και διεθνή προβολή μέσω της συνεργασίας Paths of Greece 
και Green Evolution. Μάλιστα, επειδή η συγκεκριμένη 
συνεργασία έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, στις περιοχές 
με 10 ή περισσότερα πιστοποιημένα καταλύματα το 5% 
των εσόδων από τις συνδρομές θα διατίθεται για τη 
συντήρηση και την προβολή των ντόπιων μονοπατιών.

Η χώρα μας διαθέτει μαγικά μονοπάτια και απαράμιλλης 
γοητείας διαδρομές. Ας παλέψουμε όλοι για τη νίκη 
των προσπαθειών που γίνονται για την ανάδειξη του 
πεζοπορικού μας τουρισμού. Φυσικά από όλη αυτήν την 
πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να λείπει η Ecotourism-
Greece.com. Τα καταλύματα που έχουν μπει στην οικογένειά 
του έχουν καλύτερα εφόδια και περισσότερους πόντους στη 
διαδικασία της πιστοποίησης HIKERS’ FRIENDLY. Ας γίνει η 
πεζοπορία η αρχή για να εγκαινιάσουμε τη φετινή σεζόν 
με ακόμα περισσότερες δραστηριότητες στις φυσικές 
ομορφιές της χώρας μας.

http://cyclistswelcomehellas.blogspot.gr/p/blog-page.html
https://www.kokotas.gr/el/etaireia/etairiki-oikologiki-euthuni/
http://www.ecoveritas.gr
http://hikersfriendly.com/
http://ecotourism-greece.com
http://ecotourism-greece.com
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Γνωρίζοντας τo Fair Trade

Το Fair Trade είναι ένα οργανωμένο κοινωνικό κίνημα, 
βασικός στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τους 
παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών να 
απολαμβάνουν καλύτερες συνθήκες στο εμπόριο και να 
προωθήσει την αειφορία.

Τα μέλη αυτού του κινήματος προσπαθούν ώστε οι έμποροι, 
που προμηθεύονται προϊόντα από τους παραγωγούς, να 
πληρώνουν όσο το δυνατόν καλύτερα, τα προϊόντα να 
πληρούν οικολογικά κριτήρια και να μην παραβιάζονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργατών, που δουλεύουν 
για τους παραγωγούς.

Τα προϊόντα με τα οποία ασχολείται κυρίως το fair trade 
διεθνώς είναι ο καφές, το κακάο, η ζάχαρη, το τσάι, τα 
φρούτα, το μέλι, το βαμβάκι, το κρασί, η σοκολάτα, ο χρυσός 
και τα λουλούδια.

Προσοχή! Το Fair Trade 
δεν προσπαθεί να 
κάνει πλούσιους τους 
παραγωγούς του τρίτου 
κόσμου. Προσπαθεί 
μόνο να μειώσει τη 
φτώχεια. Στο πλαίσιο 
αυτό έχει καταργήσει 
την ύπαρξη μεσαζόντων, τον ρόλο 
των οποίων έχουν αναλάβει μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί και συνεταιρισμοί που προμηθεύονται 
προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Τα προϊόντα 
αυτά διανέμονται στα μη κερδοσκοπικά καταστήματα 
“worldshops” σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στηρίξτε την Wise Greece, μη κερδοσκοπική κίνηση που 
αναδεικνύει τα οφέλη της ελληνικής διατροφής, προωθεί τους 
Έλληνες παραγωγούς και προσφέρει τρόφιμα πρώτης ανάγκης. 
Γίνετε μέλος και προτιμήστε προϊόντα με το σήμα της.

Συμβάλλετε στο όραμα της Fair Trade με το να προμηθεύεστε 
προϊόντα της, τα περισσότερα εκ των οποίων διαθέτουν 
και βιολογική πιστοποίηση. Ταυτόχρονα, θα έχετε την 
ευκαιρία να προβάλλετε τις αξίες και την υπευθυνότητα του 
καταλύματός σας, τονίζοντας την προέλευση των πρώτων 
υλών που χρησιμοποιείτε.

εικόνα: www.clipper-teas.com

https://www.fairtrade.gr/
http://www.wisegreece.com
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Mια πρωτοποριακή ιδέα 
είναι το εστιατόριο του 
ξενοδοχείου σας να 
υποστηρίξει την Slow Food, 
μια διεθνή μη-κερδοσκοπική 
οργάνωση για την διατήρηση 
των τοπικών γαστρονομικών 
παραδόσεων και μια 
πράσινη, δίκαιη αγροτική 
παραγωγή.  Στο μενού των 
πιάτων σας, προσθέστε 
τα στοιχεία των τοπικών 
παραγωγών από τους 
οποίους προμηθεύεστε 
τις πρώτες ύλες σας. Έτσι, 
εκτός από τη χρηματική 
υποστήριξη της κίνησης 
του Slow Food, θα κάνετε 
και πράξη τις αρχές της. Οι 
πελάτες σας σίγουρα θα το 
εκτιμήσουν.

Γίνετε μέλος της Plant-a-Tree, κίνησης για την προσθήκη πρασίνου 
στον αστικό ιστό της χώρας μας, αγοράστε δέντρα και γιατί όχι, 
οργανώστε μια δράση στο κατάλυμά σας, με το προσωπικό και 
τους ευαισθητοποιημένους επισκέπτες σας. 

To Five-Leaf System είναι μια παγκόσμια προσπάθεια κατάταξης 
καταλυμάτων με βάση τις πράσινες πρακτικές τους. Υποστηρίξτε 
το δίκτυο και απολαύστε προνόμια προώθησης μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσής τους. 

εικόνα: www.clipper-teas.com

https://www.slowfood.com
http://www.plant-a-tree.gr/
http://fiveleafsystem.com
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H εταιρεία Ασημακόπουλος μπορεί να κατασκευάσει για εσάς 
συστήματα σκίασης με βάση τη συλλογή ενεργειακών υφασμάτων 
Verosol CrystalScreen με 100% PVC free σύνθεση που πληρεί τα 
ανώτερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Σκιάστε και διακοσμήστε με φυσικό τρόπο τους εξωτερικούς 
χώρους του καταλύματός σας με ελληνικές καλαμωτές από 
καλάμια από την Ήπειρο, διετούς καλλιέργειας για μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα και αποφυγή προσβολών από παράσιτα.

Eιδικά οι ζεστοί μήνες απαιτούν στη χώρα μας τα κατάλληλα 
συστήματα σκίασης. Η Pieria Glass δημιούργησε το διπλό τζάμι με 
εσωτερικό στοράκι, ένα επαναστατικό σύστημα σκίασης, ιδανικό 
για επαγγελματικούς χώρους και φυσικά ξενοδοχεία. 

tip!
Επενδύστε σε συστήματα 

εξωτερικής σκίασης και 
εξοικονομήστε!

Σύμφωνα με μελέτες, η σωστή 
σκίαση των κτιρίων με τα κατάλληλα 

συστήματα, μπορεί να μειώσει τη 
θερμοκρασία των χώρων από 5 έως 

15 βαθμούς Κελσίου. 

http://www.assimakopoulos.gr
http://www.kalamotes-kalamia.gr/
http://www.pieriaglass.gr/information.php%3Finfo_id%3D4%26sess%3Dd3b839b2e80577e4f40ccc26275c3f6c
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Θέλετε να ανακαινίσετε ή να προσθέσετε νέους χώρους στο κατάλυμά σας; Απευθυνθείτε στην εταιρεία designINg από την Κω, η οποία 
δραστηριοποιείται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Η ομάδα αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και 
διακοσμητών της θα δημιουργήσει για εσάς ατμοσφαιρικούς και φιλόξενους χώρους, με καινοτόμα υλικά και τεχνολογίες, καθώς και 
πρωτοπόρες τεχνικές φωτισμού. 

Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας στο σχεδιασμό ξενοδοχειακών και οικιακών πολυετελών μονάδων στη χώρα μας, αλλά και στην 
Κύπρο, στο Abu Dhabi και στο Dubai εγγυάται τον επιτυχή σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και επίβλεψη των εργασιών, που θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στο ύφος του καταλύματός σας. Απευθυνθείτε στην ομάδα, φανταστείτε και σχεδιάστε μαζί της τους 
νέους σας χώρους, με έμφαση στα φυσικά υλικά και στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

http://www.design-ing.gr


Διακοσμήστε τους χώρους του καταλύματός σας με μοναδικά, χειροποίητα πλακάκια από τη βιοτεχνία τσιμεντοπλακιδίων Rtiles. Πρόκειται 
για πλακίδια επικάλυψης δαπέδων, τοίχων και άλλων επιφανειών κατασκευασμένα απο τσιμέντο τύπου Portland και ειδικά αδρανή 
υλικά. Καθώς παρασκευάζονται στο χέρι, είναι κυριολεκτικά μοναδικά, με άπειρους συνδυασμούς χρωμάτων και σχεδίων, ιδανικά για να 
προσθέσετε την προσωπική σας νότα στην ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου σας. 

Το σημαντικότερο βέβαια είναι πως τα συγκεκριμένα πλακάκια είναι οικολογικά. Η διαδικασία παραγωγής τους έχει πολύ χαμηλό 
ενεργειακό αποτύπωμα, μιας και παράγονται στο χέρι χωρίς την ανάγκη ψησίματος. Επίσης, τα υλικά που περιέχουν υπάρχουν σε αφθονία 
και συνεπώς προστατεύονται οι πόροι του οικοσυστήματος. Προτιμήστε τα και θυμηθείτε πως για τον καθαρισμό των επιφανειών η 
εταιρεία συστήνει τη χρήση οικολογικών καθαριστικών με βάση το σαπούνι και την αποφυγή της χλωρίνης. 
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http://www.rtiles.gr


Φωτίστε φυσικά και τεχνητά με φαντασία τους χώρους σας με 
φωτιστικά και λαμπτήρες LED ενεργειακή κλάσης Α+ για μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας. Η Samba Eliezer αναλαμβάνει τη μελέτη 
φωτισμού από το αρχικό concept έως την επίβλεψη.

Η εταιρεία Devetzoglou 
Limeproducts συνδυάζει 
την αρχαία κληρονομιά με 
τη σύγχρονη τεχνογνωσία 
για να προσφέρει 
καινοτόμα δομικά προϊόντα. 
Χρησιμοποιεί για πρώτη 
ύλη ένα φυσικό, οικολογικό 
υλικό, με τέλεια διαπνοή 
και φυσική αντιμουχλική 
και αντισηπτική δράση 
χωρίς χημικά πρόσθετα, 
εξαιρετική σκληρότητα και 
ταυτόχρονα ελαστικότητα. 
Το πρωτοποριακό αυτό 
υλικό μπορεί να εφαρμοστεί 
ως τελικό επίχρισμα για 
δάπεδα, τοίχους, ακόμα και 
αντικείμενα. 

Κατεξοχήν οικολογικό υλικό δόμησης αποτελεί η φυσική 
πέτρα. Απευθυνθείτε στην Gr Stone για επενδύσεις τοίχου και 
πέτρες δαπέδου που θα δώσουν στους χώρους σας μια φυσική, 
παραδοσιακή και ταυτόχρονα μοντέρνα νότα.
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http://samba-eliezer.gr
http://develime.com
http://develime.com
http://www.grstone.gr
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Η Κόκοτας Κλιματισμός, με μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή 
ολοκληρωμένων προτάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, 
θα σχεδιάσει και θα εγκαταστήσει στο κατάλυμά σας τις πιο 
αξιόπιστες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις κλιματισμού.

Εξοπλίστε το κατάλυμά σας με κλιματιστικά της ελληνικής 
εταιρείας Olefini, τα οποία χρησιμοποιούν το φιλικό προς 
το περιβάλλον R-410 A Freon, το οποίο δε συμβάλλει στην 
καταστροφή του όζοντος.

H εταιρεία Climanair μπορεί να σχεδιάσει λύσεις προηγμένης 
τεχνολογίας για τον κλιματισμό των χώρων του ξενοδοχείου 
σας με προτεραιότητα την οικονομία και τη φιλικότητα προς το 
περιβάλλον. Εμπιστευθείτε την!

Εγκαταστήστε τα κλιματιστικά της CVMORE atmo series, 
ενεργειακής κλάσης Α+++, με ιονιστή Cold plasma και οικολογικό 
φίλτρο, για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση και την ιδανική 
ατμόσφαιρα στα δωμάτια του ξενοδοχείου σας.

https://www.kokotas.gr/
http://gr.olefini.gr/products/air-conditions
www.climanair.gr
https://cvmore.com/el/aircondition-cvmore-mini-split/


Ζητήστε τη βοήθεια της Eco Solutions με έδρα στο Ηράκλειο 
Κρήτης για να εγκαταστήσετε στο ξενοδοχείο σας ένα σύστημα 
γεωθερμίας με πολλά πλεονεκτήματα όπως η εξοικονόμηση, το 
ευχάριστο κλίμα και η προστασία του περιβάλλοντος.
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H Climaveneta είναι από τις ελάχιστες εταιρείες αντλιών 
θερμότητας που κατασκευάζουν μοντέλα ειδικά για εξοικονόμηση 
ενέργειας σε ξενοδοχεία. Εμπιστευθείτε την εταιρεία και 
μειώστε δραστικά τα έξοδα θέρμανσης, κλιματισμού και ζεστού 
νερού. Οι αντλίες εγκαθίστανται πολύ εύκολα σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις, και ακόμα κι αν δεν επιθυμείτε να αλλάξετε το 
σύστημα θέρμανσης-κλιματισμού που διαθέτετε, συμφέρουν για 
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

tip!
Το 46% της ηλιακής ενέργειας 

αποθηκεύεται στον φλοιό της Γης. Με 
αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια 

ανεξάντλητη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 
Η γεωθερμία. 

Το μόνο που χρειάζεται είναι η άντλησή 
της και η μεταφορά της μέσα στα κτίρια με 

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ).

http://www.ecosolutions.gr/products.aspx?cat=187
http://www.climaveneta-economy.gr/applications/hotels
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Εγκαταστήστε στο ξενοδοχείο σας την ηλεκτρονική κλειδαριά 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου Elegance που λειτουργεί με την 
τελευταία τεχνολογία επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες. Θα την 
βρείτε μεταξύ άλλων στην εταιρεία  SMARTin.

H εταιρεία Watt + Volt θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει με τη 
βοήθεια μιας πιστοποιημένης ομάδα συνεργατών ολοκληρωμένες 
λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανάλυσης κόστους, εντοπισμού 
απωλειών κ.ο.κ για το κατάλυμά σας.

Η VISION ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ θα 
εγκαταστήσει στο ξενοδοχείο 
σας ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρησης 
πρόσβασης στα δωμάτια 
και τους άλλους χώρους 
της VIMLOC για μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας. Το 
σύστημα περιλαμβάνει την 
κλειδαριά, τον κωδικοποιητή, 
την κάρτα κλειδί, ένα PDA 
ή μια QUERY CARD για 
την συλλογή συμβάντων 
από τις ηλεκτρονικές 
κλειδαριές και το λογισμικό. 
Προαιρετικά μπορείτε 
επίσης να εγκαταστήσετε 
καρταναγνώστη για 
τους ανελκυστήρες, 
καρτοδιακόπτη για το 
δωμάτιο κ.α.

http://smarti.gr/index.php/el/proionta/hlektronikes-lklidaries/46-elegance
https://www.watt-volt.gr/services/smart-corporate/energy-services/
http://visionmavridakis.gr/pegasus/h002/keim.php%3Ftkeim%3D2000013%26tb%3Dd02%26pcode%3DD02_CD2000013
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Η θέρμανση των τροφίμων σε εξωτερικές εκδηλώσεις (catering) και σε μπουφέδες ξενοδοχείων έχει πλέον μια νέα καινοτόμα λύση. 
Πρόκειται για το Eco-burner Chafo, το τέλειο προϊόν αντικατάστασης των τζελ θέρμανσης, οικολογικότερο, ασφαλέστερο και καθαρότερο. 
Μειώνει το κόστος λειτουργίας, σβήνει όταν ανατρέπεται, κάνει καθαρή καύση, χωρίς σπατάλη καυσίμων, είναι κρύο στην αφή και 
διατίθεται σε ανακυκλώσιμα, ελαφριά δοχεία.

Σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση της Carbon Footprint στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Eco-burner μειώνει κατά 75% τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τζελ μεθανόλης. Το έχουν εμπιστευθεί ήδη ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης στη χώρα 
μας. Προμηθευτείτε το κι εσείς και ενισχύστε ακόμα περισσότερο τις πράσινες πρακτικές σας.

http://eco-burner.gr/
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Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με καινοτόμες τεχνολογίες. 
Eμπιστευθείτε την Euroaxes να σας εγκαταστήσει το iLumio, το 
πιο προηγμένο ψηφιακό ξενοδοχειακό σύστημα εξυπηρέτησης 
πελατών μέσω τηλεόρασης και κινητών συσκευών. 

Προστατέψτε το περιβάλλον αντικαθιστώντας στα δωμάτια 
και στο εστιατόριο του καταλύματός σας τους παραδοσιακούς 
τιμοκαταλόγους με ψηφιακούς με την εφαρμογή Digital Menu της 
Mad In Media. 

Η καινοτόμα, βραβευμένη εφαρμογή PYLON Hospitality ενοποιεί 
όλες τις λειτουργίες ενός καταλύματος, από τις κρατήσεις και 
την υποδοχή έως τις συνδέσεις με συστήματα τηλεόρασης, 
κλειδαριών κλπ. για βέλτιση διαχείριση ενέργειας. 

Δώστε στους επισκέπτες σας τη δυνατότητα αυτο-εξυπηρέτησης, 
από τις κρατήσεις, τις παραγγελίες εστιατορίου, τα αιτήματα 
καθαριότητας κλπ και εξασφαλίστε καλύτερη διαχείριση πόρων 
στο ξενοδοχείο σας με τις υπηρεσίες της m-hospitality.

http://euro-axes.gr/ilumio/
http://madinmedia.gr
https://www.pylon.gr/product.aspx%3Fid%3D2047
http://www.m-hospitality.com/index.php/products/guest-services
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Ψηφιακή Σήμανση 

και στον τουρισμό

Μέχρι πρόσφατα, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για να 
προωθήσουν μέσα στο χώρο τους τις προσφορές, τις 
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις τους χρησιμοποιούσαν 
εκτυπώσεις, μεγάλου και μικρού μεγέθους, σε μορφή 
αφισών και φυλλαδίων. Η τάση σήμερα όμως προστάζει 
τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Οι πελάτες αναζητάνε 
όλο και πιο διαδραστικές και πολυμεσικές εμπειρίες. Το 
περιβάλλον από τη μεριά του ζητάει την προστασία μας.

Τα χαρτιά υψηλής ποιότητας που συνήθως χρησιμοποιούνται 
στη διαφήμιση παράγονται από πολύτιμους φυσικούς 
πόρους, όπως τα δάση και οι δασικές φυτείες, ενώ για τη 
λεύκανσή τους χρησιμοποιούνται βλαβερά χημικά. Ακόμα 
και αν οι εκτυπώσεις γίνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί, η 
διαδικασία περιλαμβάνει μελάνια και μη-βιοδιασπώμενα 
πλαστικά εξαρτήματα που βλάπτουν το περιβάλλον. Η 
ψηφιακή μορφή επιτρέπει εύκολες και άμεσες αλλαγές 
στις προσφορές και τις πληροφορίες που θέλει να 
προβάλει η επιχείρηση, χωρίς να χρειάζεται επανεκτύπωση 
προωθητικού υλικού.

Η νέα τάση που κανένα κατάλυμα δεν μπορεί πλέον 
να αγνοεί είναι η Ψηφιακή Σήμανση (Digital Signage). 
Πρόκειται τη χρήση ψηφιακών οθονών από απλές 
τηλεοράσεις έως   οθόνες υψηλής ευκρίνειας και video 
wall. Πλέον έχει μειωθεί το κόστος της αγοράς ψηφιακών 
συσκευών, ώστε να μην αποτελούν αποκλειστικά προνόμιο 
των πολυτελών ξενοδοχείων. Ένα κατάλυμα μπορεί να 
επενδύσει στην αγορά μιας μεγάλου μεγέθους οθόνης για 
τη ρεσεψιόν, το ασανσέρ ή την είσοδο του εστιατορίου. 
Στην οθόνη μπορεί να προβάλλει τις προσφορές του, 
τις δραστηριότητες που προτείνει, τοπικές επιχειρήσεις 
και παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται, 
καθώς και τη φύση και τα αξιοθέατα της περιοχής του. 

Η επιχείρηση μπορεί πολύ εύκολα να διαχειρίζεται το 
δυναμικό περιεχόμενο και να κάνει αλλαγές, χωρίς σπατάλη 
χρόνου και χρημάτων. Αν υπάρχει η δυνατότητα η οθόνη να 
είναι αφής, αυτό θα προσφέρει μια ακόμα πιο διαδραστική 
εμπειρία στους επισκέπτες. Μην ξεχνάμε ότι το υλικό αυτό 
μπορεί να προβληθεί περαιτέρω και μέσω διαδικτύου.

Η Intelligent Media, η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών ψηφιακής σήμανσης στην Ελλάδα, μπορεί 
να δημιουργήσει για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ένα 
δίκτυο ψηφιακής σήμανσης με προσωποποιημένο και 
στοχευμένο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να αλλάζει 
στη διάρκεια της ημέρας. Μπορεί επίσης να παρέχει 
διαδραστικές εφαρμογές που θα μαγνητίσουν ακόμα 
περισσότερο τους επισκέπτες. Πέραν της δημιουργίας του 
δικτύου, η εταιρεία αναλαμβάνει και την παραγωγή και 
διαχείριση του περιεχομένου που προβάλλεται.

Η ψηφιακή σήμανση προσελκύει επισκέπτες, τους προσφέρει 
υψηλής ποιότητας εμπειρία,  προβάλλει τις τοπικές ομορφιές 
και ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον. Βοηθάει επίσης 
ένα ξενοδοχείο να είναι πιο αποδοτικό στην εξυπηρέτηση 
των πελατών και φυσικά εξοικονομεί χρήματα. Είναι μια 
οικολογική επιλογή, μια πράσινη επένδυση που κάθε 
κατάλυμα μπορεί πλέον να κάνει.

https://www.intelligentmedia.gr/en/
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Εγκαταστείστε στα μπάνια σας τον οικολογικό στεγνωτήρα χεριών 
EXP’AIR της JVD, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και ταχύτατο 
στέγνωμα, χωρίς θερμική αντίσταση. Θα τα βρείτε στην εταιρεία 
Αφοί Σαμαρά O.E. στη Θεσσαλονίκη.

Προσφέρετε στους επισκέπτες σας τη δυνατότητα να 
παρασκευάσουν υγιεινά μικρογεύματα με ηλεκτρικές εστίες τύπου 
domino από την ελληνική βιοτεχνία KALKO, με πιστοποιήσεις 
ασφαλείας και οικολογικό σχεδιασμό.

Επενδύστε σε ένα υψηλό 
επίπεδο ακουστικής 
ποιότητας στους χώρους 
του ξενοδοχείου σας και 
μαγέψτε τους πελάτες σας. 
Η Audio Group GreeceB.V. 
θα σας προμηθεύσει 
με μια συνολική λύση 
ψηφιακά ελεγχόμενου 
συστήματος διαχείρισης 
ήχου με ενσωματωμένα τα 
ανάλογα ηχεία της Bose®. 
Τα συγκεκριμένα ηχεία 
παράγονται με γνώμονα την 
αειφορία, την καινοτομία, την 
ενεργειακή αποδοτικότητα 
και την οικολογική 
συσκευασία.

http://afoisamara.gr/product/expair
http://www.kalko.gr/Esties_domino.html
http://www.isembel.gr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D73%26Itemid%3D75


Eξοπλισμός | 19 

Στην EGEM θα βρείτε στεγνωτήρες μαχαιροπήρουνων Nicem, οι 
οποίοι εγγυώνται απόλυτη καθαριότητα, απολύμανση και λάμψη. 
Ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον, καθώς λειτουργούν με 
κόκκους αραβοσίτου, ένα απολύτως οικολογικό, φυσικό καύσιμο. 

Αντικαταστήστε τα ψυγειάκια των δωματίων του καταλύματός 
σας με ψυγεία Silver ενεργειακής κλάσης Α++, με κατάψυξη 
4 αστέρων, για ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος και βέλτιστη 
εμπειρία διαμονής για τους πελάτες σας.  

Εξοπλιστείτε με φόρμες ψησίματος, καραμελόχαρτα και κυπελάκια 
σε διάφορα μεγέθη, από την εταιρεία ΜΗΧΑΙΛΟΒΙΤΣ. Όλα τα 
προϊόντα της είναι από χαρτί και χαρτόνι, ανακυκλώσιμα και 
βιοδιασπάσιμα, με πιστοποιητικό HACCP. 

Σερβίρετε παραδοσιακό, ελληνικό καφέ ψημένο στην άμμο με τη 
βοήθεια της Χόβολης της εταιρείας Johny από τη Θεσσαλονίκη. 
Η συσκευή είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις με 
ρυθμιστή ενέργειας και ενισχυμένη μόνωση. 

https://www.egem.gr
https://mini-kitchen.gr/appliances/fridge-s112/
http://www.michailovits.com/
http://johny.gr/el/proionta/%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CE%25BA-8-4-detail


Τα Cool Soap είναι 100% χειροποίητα σαπούνια με εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο. Παρασκευάζονται στην Αίγινα, με αρχές fare 
trade και έμφαση στην ποιότητα και στις παραδοσιακές μεθόδους. 
Ρωτήστε το εργαστήριο για χονδρική παραγγελία.

Επενδύστε σε υγιεινές εμπερίες μπάνιου και προσφέρετε 
σαπούνια από βιολογικό έξτρα παρθένο Κρητικό ελαιόλαδο, χωρίς 
συντηρητικά, χρώματα και τεχνητά αρώματα. Θα τα βρείτε στο 
Εργαστήριο αθός στα Αγγελιανά Ρεθύμνου.

Mια ακόμα εναλλακτική στα σαπούνια ελαιόλαδου αποτελεί το 
σαπούνι με μαστίχα Χίου. Θα το βρείτε στο mastishop, το επίσημο 
κατάστημα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. 
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tip!
Τα φυτικά υλικά και η ανόθευτη σύσταση 
καθιστούν τα σαπούνια από ελαιόλαδο 
ιδανικά προϊόντα καθαρισμού. Η 
προτίμηση τέτοιων ελληνικών 
προϊόντων αποτελεί 
μια σπουδαία πράσινη 
πρακτική. 

Μην ξεχάσετε να τη 
διαδώσετε μέσω διαδικτύου 
και social media.

https://www.coolgreeksoap.com/
https://www.athosworkshop.com
http://www.mastihashop.com/kalludika/sapounia/


Η εταιρεία SAVIL HOTEL AMENITIES, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, 
διαθέτει πρωτότυπες σειρές με προϊόντα περιποίησης για 
ξενοδοχεία εμπλουτισμένα με εκχύλισμα ελιάς, ροδιού, με σιτάρι 
και μέλι, με aloe vera ή αν προτιμάτε με πράσινο τσάι.
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H εταιρεία Παπουτσάνης 
δημιούργησε μια νέα 
σειρά φυσικών προϊόντων 
προσωπικής φροντίδας που 
βασίζεται στο ελαιόλαδο 
και ιδιότητές του. Τα 
ξενοδοχειακά προϊόντα 
OLIVE CARΕ περιλαμβάνουν 
σαμπουάν, κρέμα μαλλιών, 
αφρόλουτρο, κρέμα 
σώματος, καθώς και σαπούνι 
προσώπου και σώματος. 
Βασίζονται σε εκχυλίσματα 
καρπού και φύλλων ελιάς και 
είναι κατάλληλα για όλους 
τους τύπους δέρματος. 
Προτιμήστε τα!

Κάντε τη διαφορά, προσφέροντας στους επισκέπτες σας τη 
σειρά προϊόντων περιποίησης Evergreen της HS XENIA HELLAS. 
Τα καλλυντικά περιέχουν τον RESCUE REMEDY, έναν μοναδικό 
συνδυασμό ανθοϊαμάτων που δημιούργησε ο Dr. Εdward Bach.

http://savilamenities.gr
https://www.papoutsanis.gr/business/ViewProductLinesB2B.php%3Ftype%3D2%26id%3D23
http://xeniahellas.gr/%3Fportfolio_page%3Devergreen
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Σε περίπτωση που διαθέτετε Spa στο ξενοδοχείο σας, 
προμηθευτείτε τα EdipsoSpa, φυσικά προϊόντα (Φυσικό Ιαματικό 
Νερό, Άλατα Μπάνιου και Πηλός Απολέπισης) με ίδιες ιδιότητες με 
τα ιαματικά νερά στα λουτρά της Αιδηψού.

Ιδανική επιλογή για το Spa του ξενοδοχείου σας αποτελούν 
τα φυτικά κεριά Benessere που παρασκευάζει η βιοτεχνία 
παραδοσιακού σαπουνιού Electra’s secrets στη Λέσβο. 
Ξεχωρίζουν καθώς περιέχουν φυτικής προέλευσης κερί σόγιας.

Mε βάση την 
πατροπαράδοτη 
παραδοσιακή συνταγή 
της γιαγιάς Ειρήνης, οι 
απόγονοι της παράγουν στην 
Αρχοντική Ρεθύμνου φυσικά 
σαπούνια από αγνό παρθένο 
ελαιόλαδο παραγωγής της 
με την επωνυμία Αρχοντική.  
Eπιλέξτε ανάμεσα σε 
ξεχωριστά, φυσικά αρώματα, 
με αλόη, χυμό και ξύσμα 
λεμονιού, μέλι ή δάφνη. Η 
αναλλοίωτη συνταγή της 
γιαγιάς σε συνδυασμό με τα 
100% φυσικά συστατικά της 
κρητικής γης θα χαραχτούν 
σίγουρα στη μνήμη των 
επισκεπτών σας.

http://www.edipsosspa.com
http://www.biosecrets.gr/%3Fcategory%3D10
http://www.archontikisoap.gr
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Ένα ωραίο αναμνηστικό δωράκι για τους πελάτες του gift shop 
σας θα ήταν ένα Nivo Soap, κρητικό σαπούνι υψηλής ποιότητας 
με φίνα αρώματα, εντυπωσιακά χρώματα και πρωτότυπους 
συνδυασμούς, σε συσκευασία που εκπλήσσει όταν την ανοίγουμε.

GIFT SHOP

Η TerryTex, μία από τις λίγες ελληνικές κλωστοϋφαντουργικές 
εταιρίες με παραγωγή στη χώρα μας, μπορεί να σας προμηθεύσει 
με πετσέτες από 100% βαμβάκι ελληνικής προέλευσης και άριστης 
ποιότητας. Στηρίξτε και σεις μαζί της την ελληνική οικονομία.

Προμηθευτείτε 100% βαμβακερά μπουρνούζια και αξεσουάρ 
Spa (κροδέλες, μάσκες, σκουφάκια, φούστες, παντόφλες) από την 
Crist, ελληνική εταιρεία με πρώτες ύλες υψηλών προδιαγραφών 
και οικολογικές πρακτικές σε όλη τη διαδικασία παραγωγής.

Τα μπουρνούζια με γιακά, τσέπες και ζώνη, από 100% βαμβακερά 
φροτέ νήματα της pennie θα προσφέρουν στους πελάτες σας 
τόση ζεστασιά και απαλότητα, ώστε η διαμονή τους στο κατάλυμά 
σας να τους μείνει αξέχαστη.

http://www.nivosoap.gr/
http://www.terrytex.gr/petsetes/petsetes-xenodoxeiou/
http://www.crist.gr/%25CE%25B7-%25CF%2583%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B7-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2582/%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25AC-%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B4%25CE%25B7/spa-%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B1/%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2583%25CE%25AD%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2582-spa-%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25B6%25CE%25B9%25CE%25B1-spa.html
https://pennie.gr/catalog/product/view/id/2585/s/%CE%92%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-joanna/category/163/
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Καλόν οικολογικό ύπνο από την 

Ένας καλός, άνετος και υγιεινός ύπνος μπορεί να απογειώσει 
την εμπειρία της διαμονής σε ένα κατάλυμα. Αποτελεί μια 
επένδυση που προωθεί την αειφορία στον τουριστικό 
κλάδο, καθώς είναι μια πράσινη επιλογή με πολλά οφέλη 
τόσο για την ευεξία των επισκεπτών όσο και για το 
περιβάλλον.

Έχει έρθει ο καιρός τα ξενοδοχεία να απορρίψουν τα φτηνά, 
μη-οικολογικά, με σύντομη διάρκεια ζωής στρώματα που 
συνήθιζαν να προμηθεύονται. Τέτοιου τύπου στρώματα 
βλάπτουν το περιβάλλον, μιας και κατασκευάζονται από 
μη-ανανεώσιμους πόρους και η παραγωγή και διανομή 
τους έχει μεγάλες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Εκτός 
αυτού, φθείρονται εύκολα, είναι άβολα και ανθυγιεινά. Έτσι, 
αντί να εξοικονομούν χρήματα ρισκάρουν να στερήσουν 
πελάτες.

Η λύση είναι μία: οικολογικά στρώματα. Κατασκευάζονται 
από φυσικές, οργανικές πρώτες ύλες χωρίς καμία 
χημική επεξεργασία. Τα κύρια 100% φυσικά υλικά που 
χρησιμοποιούνται στα στρώματα είναι οι ίνες κοκκοφοίνικα, 
το μαλλί προβάτου και κατσίκας, το φυσικό λατέξ, η 
αλογότριχα, τα φύκια, οι ίνες καρύδας, το μπαμπού και 
τα οργανικά βαμβακερά καλύμματα. Τα ελατήρια δεν 
επικαλύπτονται με επίχρισμα μολύβδου. Όλα αυτά έχουν 
ως συνέπεια τα οικολογικά στρώματα να μην προκαλούν 
αλλεργίες και παθήσεις και να εξασφαλίζουν ένα δροσερό, 
ασφαλή ύπνο. Προσοχή: για να θεωρείται οικολογικό ένα 
στρώμα πρέπει να φέρει το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα 
«Ecolabel». Επίσης, μεταξύ άλλων, η πιστοποίηση «Oeko-
Tex 100» εγγυάται ότι τα υφάσματα είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον.

Η ελληνική εταιρεία ΗΛΙΟΣΤΡΩΜ από το Χορτοκόπι 
Καβάλας διαθέτει το κατάλληλο ξενοδοχειακό, οικολογικό 
στρώμα. Όπως όλα τα στρώματα της εταιρείας είναι 
κατασκευασμένο από φυσικές πρώτες ύλες και τηρεί όλες τις 
προδιαγραφές ποιότητας. Είναι ορθοπεδικό, με βαμβακερό 
τάπητα και βαμβακερή βάτα για σωστό εξαερισμό και 
ρύθμιση θερμοκρασίας. Το επίσης βαμβακερό ύφασμα 
διαθέτει ειδική αντιβακτηριακή επεξεργασία. Μια εξαιρετική 
επιλογή για να αναβαθμίσει ένα κατάλυμα τον πράσινο 
χαρακτήρα των υπνοδωματίων του.

Τα ξενοδοχεία δεν πρέπει να ξεχνάνε:  το καλύτερο κλείσιμο 
μιας μέρας γεμάτης δραστηριότητες στη φύση για τους 
επισκέπτες είναι μια ποιοτική εμπειρία ύπνου. Ένα ποιοτικό, 
οικολογικό στρώμα 
μπορεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό στοιχείο της 
καμπάνιας προβολής 
ενός καταλύματος, που 
θα προσελκύσει πελάτες 
τονίζοντας την πράσινη 
φιλοσοφία του.

http://www.iliostrom.gr/%CF%83%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD/
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Στην ελληνική εταιρεία Rousotex θα βρείτε σεντόνια και 
μαξιλαροθήκες από 100% βαμβάκι, με πιστοποίηση Oeko-Tex που 
εγγυάται την απουσία επιβλαβών χημικών ουσιών. Διατίθενται σε 
ποικιλία χρωμάτων.

Για τα κρεβάτια που φιλοξενούν τους πελάτες σας προτιμήστε 
οικολογικά στρώματα της Chic Strom από το Κιλκίς. Η σειρά Eco 
Pure περιέχει οικολογικά υφάσματα, βαμβάκι άριστης ποιότητας 
και φυσικό κοκοφοίνικα με στρώσεις από latex.

H ελληνική βιομηχανία στρωμάτων Dimstel ξεχωρίζει για την 
ανεπτυγμένη ΕΚΕ της, τα φυσικά υλικά, τις πρωτοποριακές 
πατέντες ελατηρίων που κατασκευάζει η ίδια. Ιδανική για τους 
δραστήριους πελάτες σας η αθλητική σειρά στρωμάτων Sports.

Η Dunlopillo δημιουργεί στρώματα και άλλα είδη ύπνου 
με το 100% φυσικό υλικό Talalay Latex, με αντιβακτιριακή, 
αντιμικροβιακή και αντιαλλεργική συμπεριφορά, πιστοποιημένα 
με ISO 9001. Εμπιστευθείτε τα!

https://rousotex.gr/el/%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2583-%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2583-%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2583/%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25B1.html
http://chicstrom.gr/product-category/stromata/stromata-norm/ecopure-el/
http://www.dimstel.gr
https://www.dunlopillo.gr/
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Εξοπλίστε τις ντουλάπες των δωματίων του ξενοδοχείου σας με 
κρεμάστρες από ανακυκλωμένο χαρτί της ελληνικής εταιρείας 
Prim, μια πρωτότυπη πράσινη πρακτική που θα εντυπωσιάσει. 
Μπορείτε να εκτυπώσετε και την επωνυμία σας. 

H εταιρεία Ύπνος, με έδρα το Αίγιο, έχει δημιουργήσει τη σειρά 
«Ύπνος HOTEL». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
που προσφέρει άριστης ποιότητας σύνολα ύπνου, με ορθοπεδικά 
και ανατομικά στρώματα. Οι πρωτοποριακές τεχνολογίες, τα 
αξεσουάρ και οι ξεχωριστοί χρωματικοί συνδυασμοί θα κάνουν 
τα δωμάτιά του καταλύματός σας μοναδικά. Εμείς ξεχωρίσαμε το 
στρώμα Prestige, με 100% βιολογικό ύφασμα από φυτικές ίνες 
μπαμπού, με αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Προμηθευτείτε τα μοναδικά, χειροποίητα, ανώτερα προϊόντα 
ύπνου Matt Royal, κατασκευασμένα με τεχνικές τελευταίας 
τεχνολογίας και φυσικά υλικά και αποκτήστε τη σήμανση της 
εταιρείας που θα γνωστοποιεί στους πελάτες την προτίμησή σας. 

https://www.prim.gr/el/products/list/1/Xartines
http://ypnos.gr/shop/stromata/%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC/prestige/
http://ypnos.gr/hotel/
https://matt-royal.gr
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Μια εξαιρετική επιλογή για τα κρεβάτια του καταλύματός σας 
αποτελεί το ανώστρωμα της συλλογής Toscana της StromEco από 
τα Ιωάννινα. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και διαθέτει κάλυμμα 
από οργανικό βαμβάκι με πιστοποίηση GOTS.

Προστατέψτε τα στρώματα του ξενοδοχείου σας με 
προστατευτικά από οργανικό βαμβάκι και εξασφαλίστε στους 
πελάτες σας έναν υγιεινό και δροσερό ύπνο, ειδικά κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Θα τα βρείτε στην Candia.

tip!
Γνωρίζετε ότι η 

καλλιέργεια του 
συμβατικού βαμβακιού έχει δυσμενείς 

συνέπειες για τους ανθρώπους που 
εργάζονται σ’αυτές; Η αιτία είναι η βαριά 

χρήση των εντομοκτόνων.

Η οικολογική απάντηση: το οργανικό 
βαμβάκι, με καλλιέργεια απαλλαγμένη 
εντελώς από χημικά. Προστατέψτε το 

περιβάλλον και το δέρμα των πελατών σας. 
Σίγουρα θα το εκτιμήσουν!

Στη Rousotex θα βρείτε επίσης το πρώτο αδιάβροχο 
κάλυμμα στην Ελλάδα από φυσικές ίνες μπαμπού, με φυσικές 
αντιμικροβιακές ιδιότητες, προστασία από λεκέδες, ακάρεα, 
βακτήρια και πιστοποίηση Oeko-TexStandard 100.

https://www.stromeco.gr/hotel-equipment/hotel-toppers/h-top-ma-01-mattress-toppers-toscana-hotel-magniflex-detail
https://hotel.candia-strom.gr/el/prostateytika/organic-cotton
https://upostroma.gr/el/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%BF-dry-sleep-bamboo
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Στα γραφικά σοκάκια της Κύθνου ο Γεώργιος Γεωργούλης 
κατασκευάζει μοναδικά χειροποίητα κεραμικά, με οικολογικά 
χρώματα και γυαλώματα. Το Παραδοσιακό Εργαστήριο 
Αγγειοπλαστικής είναι βραβευμένο απο την UNESCO.

Τα προϊόντα Soul Kitchen προσεγγίζουν τη γαστρονομία 
εναλλακτικά, με άξονα την απλότητα, τη φύση και τα οργανικά 
υλικά. Προτείνουμε τη σειρά “Natura” από ξύλο καστανιάς και για 
να ξεχωρίσετε τη σειρά πήλινων “Character" σε μαύρο χρώμα. 

Παραγγείλετε χονδρικά γυάλινα ποτήρια, 100% ανακυκλώσιμα, 
από την Yioula Glassworks, σε ξεχωριστά σχέδια και χρώματα. 
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να τυπώσουν το λογότυπο σας ή ένα 
πρωτότυπο σχέδιο επιλογής σας.

Απευθυνθείτε στην εταιρεία Τεχνογραμμή για να δημιουργήσετε 
τους δικούς σας καταλόγους με κοπή και χάραξη σε είδος 
ξύλου που θα επιλέξετε. Κάντε τα τραπέζια του εστιατορίου του 
καταλύματός σας να ξεχωρίζουν. 

https://www.kithnosisland.gr/georgoulis/
https://www.soulkitchenstore.com
http://www.yioula.gr/products/tablewares/SimpleSearch/%3Flang%3Dgr%26By%3Dcn%26by_code%3D0
http://technogrammi.gr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D36%26Itemid%3D88
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Στα καταστήματα La Maison στο Άργος και στο Ναύπλιο θα βρείτε τη σειρά οικολογικών ποτηριών SP Tablewear.  Τα ποτήρια 
παρασκευάζονται από κρύσταλλα SP Green, τα μοναδικά πράσινα κρύσταλλα που παράγονται με υποδειγματική μέριμνα για την 
προστασία των υπογείων υδάτων και του αέρα, την εξοικονόμηση νερού, την αξιοποίηση της ανακύκλωσης και τη μείωση των αποβλήτων. 
Αποτελούν τα μοναδικά κρύσταλλα χωρίς  μόλυβδο στη χώρα μας και δεν περιέχουν ούτε κάδμιο και βάριο. Είναι σκαλισμένα στο χέρι με 
διαμάντι, χωρίς χρήση οξέων.

Επιπλέον, διατίθενται σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Επιλέξτε τα σχήματα, τα σχέδια και τα μεγέθη που ταιριάζουν στα ποτά που 
σερβίρετε, προστατέψτε το περιβάλλον και μην παραλείψετε να γνωστοποιήσετε και αυτή την πράσινη επιλογή στους πελάτες σας.

http://www.lamaison-argos.gr/prodact-category/products/potiria/oikoligika-potiria/


Στο εργαστήριο χειροποίητων κεραμικών Μενέγης θα βρείτε 
πυρίμαχα ανθεκτικά σκεύη σε ποικιλία μεγεθών και σχημάτων, 
καθώς και σερβίτσια για να πλαισιώνουν εντυπωσιακά τα γεύματα 
στο εστιατόριο του καταλύματός σας. Παράγονται με οικολογικές 
πρώτες ύλες, ελεγμένες από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Το 
εργαστήριο θα συζητήσει μαζί σας για να σχεδιάσετε μαζί τα 
προϊόντα που χρειάζεστε για να κάνετε τη διαφορά, συνδυάζοντας 
παράδοση και φαντασία.
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Χρησιμοποιείτε μόνο 100% οικολογικά ποτήρια μιας χρήσης από 
πιστοποιημένο χαρτί πρώτης ποιότητας για τα ροφήματα που 
παίρνουν μαζί τους οι πελάτες σας. Θα τα βρείτε στην Ellada Pack, 
η οποία αναλαμβάνει να τυπώσει και το λογότυπό σας. 

tip!
H πλέον οικολογική επιλογή για το εστιατόριο 

και την καφετέρια ενός καταλύματος 
είναι η χρήση επαναχρησιμοποιούμενου, 

οικολογικού εξοπλισμού, όπως υφασμάτινες 
πετσέτες, γυάλινα ποτήρια, κεραμικά πιάτα.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον πελάτη, 
το κατάλυμα καλό είναι να διαθέτει 

χαρτοπετσέτες, ποτήρια και συσκευασίες μιας 
χρήσης,  πάντα όμως από πιστοποιημένο, 

ανακυκλώσιμο υλικό.

https://keramika-menegis.gr/
http://www.ellada-pack.com/paper_eco_cups.php


Προτείνετε στους επισκέπτες σας να κάνουν δώρο στον εαυτό 
τους ένα μεταλλικό μπουκάλι νερού Ecolife. Θα ενυδατώνονται 
στις δραστηριότητες τους, θα αποφεύγουν τις καρκινογόνες 
ουσίες του πλαστικού και θα ανακουφίσουν το περιβάλλον.

GIFT SHOP
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Στην Ecocraft θα βρείτε οικολογικές χαρτοπετσέτες πολυτελείας 
σε διάφορες διαστάσεις. Επιλέξτε τα μεγέθη που χρειάζεστε και 
τυπώστε πάνω τους το λογότυπο του καταλύματός σας. 

Στολίστε τα τραπέζια του ξενοδοχείου σας με 100% λινά 
τραπεζομάντηλα και πετσέτες φαγητού σε λευκό ή εκρού χρώμα 
από την εταιρεία Άνεμος, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να 
κεντήσετε πάνω τους το λογότυπό σας.

Διαθέστε στα τραπέζια του εστιατορίου 100% βαμβακερές 
πλενόμενες πετσέτες φαγητού Μύρτος, σε λευκό χρώμα. 
Θα δώσουν μια πολυτελή πινελιά και θα προστατέψουν το 
περιβάλλον από απορρίμματα χαρτοπετσετών. 

https://www.lifegreen.gr/portal/shop/anokseidota-boukalia-ecolife-vottles-600ml
https://ecocraft.gr/ektiposeis/xartopetsetes-me-ektyposi/eco-craft/
https://anemoshotel.com/pure-linen-tablecloths/
http://www.mirtos.com.gr/ell/product/petsetes-fagitoy-21251
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Ταυτόχρονα, μια εξαιρετική ιδέα είναι τα 
ξενοδοχεία να διαθέτουν στους επισκέπτες τους 
επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες για τις ανάγκες τους 
κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Πρωτοπόρο σε αυτή 
την κατεύθυνση είναι το νησί της Αλοννήσου. Εκεί, ήδη από  
το 2015 εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Αλόννησος χωρίς 
πλαστικές σακούλες», στα πλαίσια του οποίου ξενοδοχεία 
και ενοικιαζόμενα δωμάτια διαθέτουν στους πελάτες τους 
επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες που πλένονται.

Και μην ξεχνάμε ότι μια επαναχρησιμοποιούμενη, 
υφασμάτινη τσάντα αποτελεί ένα τέλειο, αναμνηστικό 
δωράκι  που μπορούν να διαθέτουν τα πωλητήρια των 
ξενοδοχείων. Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να 
προμηθευτεί οικολογικές πάνινες τσάντες και να εκτυπώσει 
σχέδια που αποτυπώνουν χαρακτηριστικά της περιοχής 
ή την εταιρική ταυτότητα της. Μια οικολογική επιλογή 
αποτελεί επίσης η non woven τσάντα, από πολυπροπυλένιο. 
Απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα business gift.gr  
της εταιρείας Pronet Hellas με έδρα στη Λάρισα, καθώς και 
στην εταιρεία Oikosac στην Αθήνα.

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα ιδέα είναι να διαθέσει το gift 
shop τσάντες από ελληνικές εταιρείες που φτιάχνουν 
ξεχωριστά σουβενίρ. Μια τέτοια εταιρεία είναι η When 
in Greece από τη Ρόδο, η οποία κατασκευάζει μοναδικές 
τσάντες από εξαιρετικές, ελληνικές πρώτες ύλες, όπως το 
θεσσαλικό βαμβάκι. Να έχουμε πάντα στο νου, βέβαια, 
πως οι υφασμάτινες τσάντες είναι πραγματικά οικολογικές 
μόνο όταν χρησιμοποιούνται πολλές φορές. Και φυσικά, 
τα πωλητήρια πρέπει να συσκευάζουν τα προϊόντα τους 
σε ανακυκλώσιμες, χάρτινες, non woven ή υφασμάτινες 
σακούλες.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξαφανιστούν εντελώς οι 
πλαστικές σακούλες από τα καταλύματα της χώρας μας. Ο 
τουριστικός κλάδος οφείλει να πρωτοπορεί και να δίνει 
το παράδειγμα στην αειφορία. Ευχόμαστε οι ελληνικές 
επιχειρήσεις να κάνουν αυτό το απαραίτητο βήμα, που μόνο 
οφέλη θα επιφέρει τόσο στη λειτουργία τους όσο και στον 
τόπο τους.

Αποχαιρετήστε την πλαστική σακούλα!

Όλοι πλέον γνωρίζουμε τη νέα νομοθεσία για την 
απαγόρευση της δωρεάν πλαστικής σακούλας στα 
σουπερμάρκετ και στα καταστήματα. Τι συμβαίνει όμως 
στον ξενοδοχειακό κλάδο; Έχουν κάνει τα καταλύματα αυτό 
το απαραίτητο πλέον πράσινο βήμα;

Η κατάργηση της πλαστικής σακούλας είναι επιτακτική, 
καθώς επιβαρύνει σε τεράστιο βαθμό το περιβάλλον. 
Οι πλαστικές σακούλες διαλύονται εύκολα σε μικρά 
κομμάτια που καταλήγουν στη θάλασσα και κατ’ επέκταση 
καταναλώνονται από τα ψάρια. Σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ 
το 2017 η Ελλάδα είχε την πρωτιά στη χρήση πλαστικής 
σακούλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια θέση που κάθε άλλο 
παρά περήφανους  μας κάνει.

Τα ξενοδοχεία δεν μπορούν  να κάνουν τα στραβά μάτια. 
Οφείλουν να ενσωματώσουν στην πράσινη φιλοσοφία τους 
τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων σακουλών, τόσο για 
τις ανάγκες λειτουργίας τους, όσο και για τους επισκέπτες 
που φιλοξενούν. Μια λεπτομερής έρευνα στους χώρους 
του ξενοδοχείου (κουζίνα, τμήμα πλυντηρίου, υπνοδωμάτια, 
μπάνια κλπ.) είναι απαραίτητη για να εντοπιστούν τα 
σημεία όπου χρησιμοποιούνται πλαστικές  σακούλες και 
να αντικατασταθούν με περισσότερο φιλικές προς το 
περιβάλλον λύσεις.

Οι σακούλες απορριμμάτων 
που πωλούνται στην αγορά 
επιβαρύνουν λιγότερο το 
περιβάλλον, καθώς έχουν το 
κατάλληλο σχήμα και βάρος. Ακόμα 
καλύτερα, ορισμένες παράγονται από 
ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα 
υλικά, όπως το χαρτί. Και φυσικά, 
μια εξαιρετική οικολογική λύση για 
τη μείωση των απορριμμάτων που 
παράγει η επαγγελματική κουζίνα 
ενός καταλύματος αποτελεί η 
ανακύκλωση και η κομποστοποίηση 
για την οργανική ύλη.

https://alonissos.gr/%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2582/our-island.html
https://alonissos.gr/%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25BF%25CF%2582/our-island.html
http://www.businessgift.gr/diafimistika-dwra/yfasmatines-tsantes-agoras.html
https://www.oikosac.gr/product-category/panines-tsantes-ifasmatines/
https://wheningreece.squarespace.com/
https://wheningreece.squarespace.com/
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Χρησιμοποιείτε τους βιοδιασπώμενους σάκους απορριμμάτων 
Olympus Professional, οι οποίοι παράγονται με την τεχνολογία 
της οξοβιοδιάσπασης (αποδομούνται σε 3 έτη). Διατίθενται 
αρωματισμένοι με κορδόνι και με διάτρηση. 

Απευθυνθείτε στους vegan πελάτες σας χρησιμοποιώντας τα 
καθαριστικά Ecos, με πολλές πιστοποιήσεις και βραβευμένα από 
την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 
Πολιτειών με το πολυπόθητο Safer Choice.

Δοκιμάστε τις πρωτοπόρες οικολογικές σακούλες απορριμμάτων 
BioGeo®, καθώς προέρχονται από ανανεώσιμους πόρους 
γεωργικής προέλευσης, το φυτικό άμυλο, και επιστρέφουν στη γη 
μέσω βιοδιάσπασης και κομποστοποίησης. 

Προμηθευτείτε από την Ecoline το πιστοποιημένο, 100% 
οικολογικό χαρτί Eco Natural της Lucart, το πρώτο χαρτί από 
χάρτινες συσκευασίες ποτών, χωρίς λεύκανση, με εξαιρετική
ανθεκτικότητα και απορροφητική ικανότητα.

http://www.y-not.gr/viodiaspomenoi.html
https://ecos.com.gr/
http://georgioubags.gr/product/%25CE%25B2%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2580%25CF%258E%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B5%25CF%2582/
http://www.ecolinehellas.gr/ugieinhs-gia-thn-toualeta/
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Προμηθευτείτε τους απαραίτητους λιποσυλλέκτες για την 
επαγγελματική κουζίνα του καταλύματός σας από την εταιρεία 
εξοπλισμού μαζικής εστίασης Estiasi και προστατέψτε το 
περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις σας. 

Μια εξαιρετική ιδέα ανακύκλωσης είναι το Μαζεύω καπάκια…
μοιράζω χαμόγελα! με στόχο την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. 
Εγκαταστήστε κάδους συλλογής στους χώρους του ξενοδοχείου 
σας και οργανώστε δράσεις συλλογής στην περιοχή.

H εταιρεία VA.STE.ECO 
EVOLUTION ασχολείται 
με την ανάπτυξη και 
υλοποίηση συστημάτων 
συλλογής, μεταφοράς 
και διαλογής στερεών μη 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
Απευθυνθείτε σε αυτήν για 
την ανακύκλωση χαρτιού, 
πλαστικού, μετάλλων, ξύλου, 
γυαλιού, ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, μεικτών 
συσκευασιών (μπουκάλια, 
κιβώτια, τενεκέδες κλπ) και 
βιοαποβλήτων (απορρίμματα 
και φυτικά υπολείμματα). Μη 
χάνετε άλλο χρόνο και κάντε 
την ανακύκλωση βασικό 
συστατικό της φιλοσοφίας 
του καταλύματός σας!

https://www.estiasi.com/%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7/%25CE%25BE%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BF%26cat_id%3D65
https://el-gr.facebook.com/mazeuwkapakiamoirazwxamogela/
https://el-gr.facebook.com/mazeuwkapakiamoirazwxamogela/
http://siakandaris.gr/%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD/
http://siakandaris.gr/%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2584%25CF%2589%25CE%25BD/
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Η καμπάνα χτυπά για τα μαγειρικά λίπη! 

Υπάρχει όμως η λύση: ανακύκλωση. Σύμφωνα με υπουργική 
απόφαση του 2016, όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και 
ποτών υποχρεούνται -μεταξύ άλλων- να ανακυκλώνουν τα 
απόβλητα μαγειρικών λιπών που παράγουν. Συγκεκριμένα, 
οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά 
λίπη και έλαια προτού εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης 
και να τα συλλέγουν προς κατάλληλη αξιοποίηση. Για 
όσα λίπη και έλαια δεν μπορούν να διαχωριστούν, οι 
επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαθιστούν και να λειτουργούν 
κατάλληλους λιποσυλλέκτες. Τέλος, πρέπει να συνάπτουν 
συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών 
και ελαίων και φυσικά να τηρούν αρχείο των παραπάνω 
πρακτικών. Έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση παραβάσεων, 
προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα.

Φυσικά από τα παραπάνω δεν εξαιρείται οι καφετέριες και 
τα εστιατόρια των ξενοδοχείων. Εκτός από την υποχρεωτική 
διάσταση του ζητήματος, ας ενημερωθούμε για τους λόγους 
για τους οποίους η ανακύκλωση μαγειρικών λιπών αποτελεί 
ένα απαραίτητο βήμα προς μια πράσινη φιλοσοφία, η 
οποία εξασφαλίσει βιωσιμότητα και ικανοποιεί τους πελάτες 
που αγαπούν το περιβάλλον. 

Τα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια είναι απαραίτητο να 
ανακυκλώνονται, καθώς αποτελούν άριστη πρώτη ύλη για 
την παραγωγή βιοντίζελ, δηλαδή βιολογικής προέλευσης 
υποκατάστατου καυσίμου ντίζελ. Σε αντίθετη περίπτωση, 
τα απόβλητα μαγειρικών λιπών καταλήγουν σε λίμνες και 
ποτάμια, όπου ρυπαίνουν και βλάπτουν το οικοσύστημα. 
Όλα τα είδη μαγειρικών λαδιών, σπορέλαια (ηλιέλαιο, 
αραβοσιτέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο), ελαιόλαδο, 
πυρηνέλαιο, μπορούν να ανακυκλωθούν. 

Επιπλέον, μια επαγγελματική κουζίνα οφείλει να διαθέτει 
λιποσυλλέκτες. Πρόκειται για συσκευές που διαχωρίζουν 
τα λίπη και τοποθετούνται σε κατάλληλους εσωτερικούς 
χώρους. Καθώς διαχωρίζει τα λίπη από το νερό και διάφορα 
στερεά, προστατεύει τις σωληνώσεις και διασφαλίζει τη 
σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεών σας. Η συντήρηση 
τους είναι εύκολη και μπορεί να γίνεται καθημερινά από το 
προσωπικό κάθε κουζίνας. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν για άλλη μια φορά ότι η προστασία 
του περιβάλλοντος είναι μια υπόθεση που μας αφορά 
και μας ωφελεί όλους. Η ανακύκλωση λαδιών μπορεί να 
αποτελέσει μια από τις βασικές πράσινες πρακτικές που θα 
κάνουν μια επιχείρηση εστίασης να ξεχωρίσει. Απευθυνθείτε 
στις κατάλληλες εταιρείες, οργανωθείτε και προωθείστε τις 
πράσινες ενέργειές σας. 

H Oil4life, σε συνεργασία με την Smart4life, μπορεί να σας παρέχει 
συντήρηση λιπποσυλλέκτη και παραλαβή αποβλήτων, καθώς και 
την ανάλογη πιστοποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος 
υγειονομικός κώδικας.

http://oil4life.gr/


Τρόφιμα - Ποτά

Tρόφιμα - Ποτά | 36 



Μακεδονία - Θράκη | 37 

Προτιμήστε να αναδεικνύετε τα ελληνικά, παραδοσιακά γλυκά 
και προμηθευτείτε χονδρικά τα βραβευμένα λουκούμια με 
αποξηραμένα φρούτα της σειράς Sweet Collection από την 
εταιρεία Parfait με έδρα στις Σέρρες.

Ο 110% φυσικός χυμός αρώνια της Κ Health Products από τις 
Σέρρες θα κάνει το πρωινό του καταλύματός σας αξέχαστο. 
Διατίθεται και σε βιολογική εκδοχή. Δοκιμάστε επίσης τον φυσικό 
χυμό μήλου της εταιρείας σε χάρτινη συσκευασία 3 λίτρων.

Οι Μύλοι Ασωπού, με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, δημιούργησαν 
μια νέα σειρά προϊόντων σε επαγγελματικές συσκευασίες 
των 2, 5 και 10 κιλών. Πρόκειται για τη σειρά "Πες αλεύρι" που 
περιλαμβάνει εξειδικευμένα είδη αλεύρων, καθώς και αλεύρι 
ειδικής σύνθεσης χωρίς γλουτένη για όλες τις χρήσεις και για 
ζαχαροπλαστική. Καινοτόμο είναι και το νέο ειδικό αλεύρι για 
τηγάνισμα που συμβάλλει στην εξοικονόμηση λαδιού και συνεπώς 
στη μείωση των εξόδων αλλά και των αποβλήτων.

http://parfait.gr
http://www.kproducts.gr/
http://pesalevri.com/
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Η Voion Land Products στο 
Τσοτύλι Κοζάνης παράγει 
όσπρια κορυφαίας ποιότητας 
με απόλυτο σεβασμό στο 
περιβάλλον. Το εξειδικευμένο 
προσωπικό της παρέχει 
σωστή καθοδήγηση στους 
αγρότες ώστε να πάρουν το 
μέγιστο από την καλλιέργεια 
της γης τους. Η εταιρεία 
προσφέρει στους αγρότες 
υψηλές τιμές για τα προϊόντα 
τους για να στηρίξει την 
παραγωγή ελληνικών 
οσπρίων. Προμηθευτείτε 
φακές, φασόλια, ρεβύθια και 
φάβα και ενισχύστε και σεις 
την προσπάθεια αυτή.

Διαθέστε στους επισκέπτες σας την χειροποίητη, πολυτελή 
κασετίνα δώρου με υφασμάτινη επένδυση της Terra Fyllida, με 
τα μοναδικά καινοτόμα chutney και γλυκό του κουταλιού από 
μανιτάρια πλευρώτους.

GIFT SHOP

Η οικοτεχνία “Δαρνάκων Γεύσεις” στο Νέο Σούλι Σερρών παράγει 
σάλτσες, μαρμελάδες, chutney και γλυκά του κουταλιού, με αγνά 
υλικά χωρίς χρώματα και συντηρητικά, σε σπιτικές αλλά και 
πρωτότυπες γεύσεις.

http://www.voion.gr/
http://www.terrafyllida.gr/%3Fp%3D1936%26lang%3Del
http://darnakongefsis.gr


Το κατσικίσιο, χωριάτικο τυρί Καραγιάννη, το πατροπαράδοτο 
τυρί του τυροκομείου, με υψηλής διατροφικής αξίας βότανα 
του όρους Χολομώντα, είναι ιδανικό για να αναβαθμίσετε 
γαστρονομικά τις συνταγές του εστιατορίου σας.

Το Βιολογικό Αγρόκτημα Κιζιρίδη, στο χωριό Γερακαριό του νομού 
Κιλκίς, παράγει αλεύρι που αλέθει σε πιστοποιημένο βιολογικό 
μύλο με πιστοποιημένα βιολογικά σιτηρά του αγροκτήματος και 
παραδοσιακές ποικιλίες.
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Στην περιοχή της Καστοριάς η εταιρεία Άροσις παράγει στο 
πνεύμα του κινήματος slow food φασόλια, γίγαντες, ελέφαντες, 
φακές, ρεβύθια, φάβα με παραδοσιακή μέθοδο αλλά και με 
βιολογική γεωργία. 

H εταιρεία Olive Grove θα σας προμηθεύσει με μεγάλες 
πιστοποιημένες συσκευασίες με ελιές με Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης. Επιλέξτε ανάμεσα σε Πράσινες Χαλκιδικής, 
Καλαμών, Μαύρες Ελιές Αμφίσσης και Θρούμπες.

https://www.karagiannifeta.gr/el/products/choriatiko_cheese
http://agroktima.weebly.com/
http://www.arosis.gr
https://www.olivegrove.gr
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Ένα μοναδικό τοπικό γλύκισμα για να κάνετε τη διαφορά αποτελεί 
το Σκερ Μπουρέκ που σημαίνει ζαχαρένια πίτα. Πρόκειται για ένα 
γλυκό  με αμύγδαλο, ζάχαρη και ροδόσταγμα, 100% φυτικό. Θα το 
βρείτε συσκευασμένο από την εταιρεία Ήπειρος Γη.

Μια ωραία καλοκαιρινή επιλογή αποτελούν τα ελιξίρια Βαϊμάκη, 
ηδύποτα χωρίς αλκοόλ, με, ξίδι μαζί με νέκταρ μικρών φρούτων, 
στο οποίο εκχυλίζονται διάφορα βότανα. Σερβίρονται με τριμμένο 
πάγο, αλλά και ως υλικό μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.

H Ovo Fresco έχει δημιουργήσει εξαιρετικά προϊόντα 
παστεριωμένου αβγού, σε μορφή πλήρους, ασπραδιού 
και κρόκου, εξαιρετικά χρήσιμα και συμφέροντα για την 
επαγγελματική κουζίνα του καταλύματός σας.

Προμηθευτείτε Κοτόπουλα Ανέζας Άρτας για πεντανόστιμες και 
υγιεινές συνταγές, ολόκληρα, τεμαχισμένα, σε μορφή λιχουδιών, 
κιμά ή γύρου. Τα κοτόπουλα είναι μεγαλωμένα με φυσικές τροφές, 
κάτω από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

http://www.epirus-gi.gr/amigdalota.html
http://www.allvinegar.com/page.aspx%3Fid%3D5
http://www.ovofresco.gr/
http://www.kotopoulaanezas.gr
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tip!
Η χώρα μας 
διαθέτει 20 τυριά 
με Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης. 
Η μοναδικότητα τους προέρχεται από τα 
εδάφη, τις παραδοσιακές τεχνικές και το 
περιβάλλον που μεγαλώνουν τα κοπάδια. 
Πέντα από αυτά παράγονται στην Ήπειρο: 
το γαλοτύρι, η φέτα, η κεφαλογραβιέρα και 
αποκλειστικά εκεί η φορμαέλλα Αράχωβας 
και το μετσοβόνε.

Το Ηπειρώτικο γαλοτύρι ΠΟΠ, ένα κρεμώδες τυρί με μία 
χαρακτηριστική υπόξινη και δροσιστική γεύση, παράγει μεταξύ 
άλλων η βιομηχανία Μπάφας στην Άρτα. Σερβίρετε το ως μεζέ, σε 
σαλάτες, ομελέτες και άλλα πρωτότυπα πιάτα.

Το τυροκομείο του 
Ιδρύματος Τοσίτσα στο 
Μέτσοβο παράγει καπνιστό 
μετσοβόνε, παρμεζάνα, 
μετσοβέλλα και το γιδίσιο 
ή Μαίσιο με χονδρό πιπέρι. 
Η παραγωγή γίνεται σε 
περιορισμένες ποσότητες, 
αποκλειστικά με γάλα από 
την περιοχή της Πίνδου και 
με απόλυτα παραδοσιακό 
τρόπο. Στο τυροκομείο 
παραδοσιακά και μέχρι 
σήμερα απασχολούνται 
εξαιρετικά νεαροί σε ηλικία 
τυροκόμοι, σύμφωνα με 
το όραμα του Ευάγγελου 
Αβέρωφ Τοσίτσα να 
λειτουργεί το τυροκομείο 
ως πρακτική σχολή. 
Υποστηρίξτε το!

http://www.bafas.gr/index.php/gr/products/galotiri
http://tossizza.wixsite.com/tossizzafoundation/cheese
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Η ΒΙΑΛΚΟ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ, η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε 
κονσέρβες σαρδέλας στην Ελλάδα, διαθέτει ποικιλία 
κονσερβοποιημένων ιχθυηρών, φιλέτων ψαριών, καπνιστών 
ψαρικών, ουζομεζέδων, αλλά και delicatessen πάστα αντσούγιας.

Ο γυναικείος Αγροτοτουριστικός Συνεταιρισμός Πορταριάς 
Πηλίου «Η Πορταριά» μπορεί να προμηθεύσει το κατάλυμά σας με 
γλυκά, ποτά, ζυμαρικά και άλλα τοπικά προϊόντα από αγνά υλικά 
της περιοχής, χωρίς τη χρήση συντηρητικών και χρωμάτων.

Έχουμε συχνά τονίσει τα 
οφέλη του βιολογικού 
ελαιόλαδου. Προτιμήστε για 
την κουζίνα του καταλύματός 
σας το βιολογικό λάδι 
άθερμης έκθλιψης του 
ελαιοτριβείου ΒΟΛΙΩΤΗ 
στα Άνω Λεχώνια Βόλου. 
Διατίθεται σε συσκευασίες 
3l από λευκοσίδηρο, ένα 
ασφαλές και οικολογικό 
υλικό. Μπορείτε επίσης να 
δοκιμάσετε τη συλλογή 
Αρωματικού Εξαιρετικά 
Παρθένου Ελαιολάδου με 
μυρωδικά των 250ml για 
πινελιές νοστιμιάς στα πιάτα 
που προσφέρετε. Μια ακόμα 
ιδέα είναι να τα εντάξετε στο 
πωλητήριό σας.

http://vialco.gr
http://www.portaria-pelion.gr/about.htm
http://www.elaioladopiliou.gr/
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Αν αναζητάτε βιολογικά όσπρια για να αναβαθμίσετε ακόμα 
περισσότερο τα πιάτα που σερβίρετε στο εστιατόριο του 
καταλύματός σας απέυθυνθείτε στο πιστοποιημένο από την ΔΗΩ 
Βιολογικό Αγρόκτημα Τσιάμη στην περιοχή των Φαρσάλων.

Εμπλουτίστε το πρωινό του καταλύματός σας με αγνά, 
παραδοσιακά μπισκότα ΟΙΚΟΠΑΛ από την Πηγή Τρικάλων, 
φτιαγμένα με βιολογικές πρώτες ύλες, χωρίς ζωικά συστατικά σε 
μοναδικούς συνδυασμούς γεύσεων. 

Η εταιρεία “Ωδή στο Ρόδι” με έδρα στη Λάρισα παράγει μοναδικά 
chutney με βασικό συστατικό το ρόδι σε συνδυασμό με λαχανικά 
και φρούτα. Πρόκειται για γλυκόξινες σάλτσες, χειροποίητες, 100% 
φυσικές, χωρίς ζάχαρη, συντηρητικά, χρωστικές και γλυκόζη.

tip!
Τελευταία στον κόσμο της ελληνικής 
γαστρονομίας έχουν εισέλθει τα chutney 

σε διάφορες αναπάντεχτες 
γεύσεις. Η ονομασία στα 
ινδικά σημαίνει «έντονα 
καρυκευμένο». Είναι μια 
γλυκόξινη μαρμελάδα από 
φρούτα ή λαχανικά που 
μπορεί να συνδυαστεί με τα 
πάντα, σάντουιτς, σαλάτες, 
σάλτσες, μαγειρευτά πιάτα 
και ως συνοδευτικό ντιπ. 

http://www.tsiamis.gr/
http://www.oikopal.gr/
http://www.ode.global/
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Γλυκάνετε τους επισκέπτες σας με λουκούμια από το εργαστήριο 
Λουκουμιών και Βανίλιας «ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ» στο Λουτράκι. Μια 
παραδοσιακή και υγιεινή επιλογή, καθώς παράγονται από φυσικά 
συστατικά χωρίς πρόσθετα συντηρητικά και λιπαρά.

Στο Μαντούδι Ευβοίας βρίσκονται τα Αγροκτήματα Μαντουδίου, 
όπου μπορείτε να προμηθευτείτε χονδρικά τα φημισμένα όσπρια 
της περιοχής -χαμοφάσουλα, ρεβύθια, φακές- που παράγονται 
παραδοσιακά, σύμφωνα με τη μέθοδο Ορθή Γεωργική Πρακτική.

To παλαιωμένο τσίπουρο της Οικογένειας Σπυροπούλου 
παράγεται στην Εύβοια, με σεβασμό προς τη φύση, παραδοσιακές 
αλλά και καινοτόμες πρακτικές, συνδυάζοντας αρώματα 
εσπεριδοειδών με βανίλια και μπαχαρικά.

Το ιχθυοτροφείο Fresko χωριό του Γαύρου Ευρυτανίας παράγει 
καπνιστή πέστροφα σε πιστοποιημένο με ISO 22000:2005 
καπνιστήριο, αρωματισμένη με καπνό από ξύλο οξιάς.  Συνδυάστε 
τη με όσπρια για πρωτότυπα, μοντέρνα πιάτα.

https://www.geraneia.gr/
https://www.agromant.gr/
https://www.spyropoulos.family/
http://fresko.com.gr/
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Στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Έρκυνα», έξι γυναίκες 
από τη Λιβαδειά Βοιωτίας δημιουργούν γλυκά του κουταλιού, 
λικέρ, μαρμελάδες, σάλτσες και ζυμαρικά και πολλά άλλα. 
Προμηθευτείτε τα και στηρίξτε την προσπάθειά τους.

tip!
Στηρίζοντας τον 
συνεταιρισμό του τόπου 
σας, προσφέρετε στο 
κοινωνικό σύνολο και 
έτσι ενισχύετε και την 
Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη σας. Τις πρακτικές 
σας αυτές μπορείτε να τις 
προβάλλετε με στόχο να 
προσελκύετε κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιημένους επισκέπτες.

Στο «Μελισσουργείον οικ. Αργύρη», μία μικρή, σύγχρονη 
μελισσοκομική μονάδα με έδρα τις Κονίστρες Ευβοίας, θα βρείτε 
εξαιρετικές, άθερμες, αμιγείς ποικιλίες μελιού. Η παραγωγή του 
μελιού γίνεται με ορθή μελισσοκομική πρακτική και χωρίς χρήση 
φαρμάκων. Επιλέξτε ανάμεσα στις διεθνώς βραβευμένες ποικιλίες 
βιολογικού μελιού Ελάτης, Ερείκης, από Πεύκο, Θυμάρι ή ακόμα 
και το ξεχωριστό «μαύρο χρυσό» των μελιών, το βιολογικό μέλι 
από Αγριοβελανιδιά & Κοντορίγανη και προμηθευτείτε τις σε 
ποσότητες χονδρικής.

https://www.facebook.com/koinseperkyna/
http://melissourgion.com
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Στο εργαστήριο χειροποίητων αρτοσκευασμάτων στον Πειραιά 
της Αθηνάς Κανελλοπούλου θα βρείτε τις “λιχουδιές της Αθηνάς” 
μυρωδάτα κουλουράκια και μπισκότα χωρίς βελτιωτικά, 
συντηρητικά, χρώματα ή τεχνητά αρώματα.

Προμηθευτείτε τα πρωτότυπα μέλια Melira από ελληνικά δέντρα, 
φλαμουριάς και λεμονιάς και δώστε την ευκαιρία στους ξένους 
αλλά και τους εγχώριους επισκέπτες σας να τα δοκιμάσουν για 
πρώτη φορά. 

Εντάξτε στο μενού σας ιδαίτερες γεύσεις με τα τυριά της 
τυροκομείας Καϊδαντζή, όπως γκερεμέζι, σταμνοτύρι, άληστον, 
αλλά και το γλυκοπικάντικο σταμνοπιπεράκι και δημιουργήστε 
συναρπαστικές συνταγές. 

Εξαιρετικό και πρωτότυπο δωράκι αποτελεί το βραβευμένο 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Bonum Terrae Premium EVOO, σε 
επίσης βραβευμένη, ξύλινη, εγχάρακτη συσκευασία.

GIFT SHOP

http://lihoudiesathinas.blogspot.gr/
http://melirahoney.com/gr/products/melia-ellinika-dentra
http://kaidancheese.com
http://bonumterrae.com/oliveoil.html
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H ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ στην περιοχή Ερυθρές Αττικής, στις πλαγιές του Κιθαιρώνα - περιοχής με Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ένδειξη- εδώ και 50 και πλέον χρόνια παράγει μοναδικά κρασιά. Διαθέτει ιδιόκτητα αμπέλια και συνεργάζεται άψογα με 
αμπελουργούς της περιοχής, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική οικονομία. Το οινοποιείο είναι πιστοποιημένο με ISO 22000:2005 και με το 
διεθνές IFS- V.6 (Higher Level) και θεωρείται το μοναδικό οινοποιείο στην περιοχή με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την παραγωγή 
όλων των ποικιλιών λευκών, ερυθρών και ροζέ κρασιών.

Η σειρά ΕΠΙΛΗΝΙΟΣ με ΠΓΕ Πλαγιές Κιθαιρώνα περιλαμβάνει έξι κρασιά και ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητά της, τις διεθνείς βραβεύσεις 
της και ταυτόχρονα την καλή τιμή της που ανταγωνίζεται άμεσα το χύμα κρασί. Εντάξτε τη σειρά στον κατάλογο κρασιών σας και 
προσφέρετε μια προσιτή και ξεχωριστή επιλογή στους πελάτες σας. 

http://www.sokoswines.gr
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Προμηθευτείτε απευθείας από τον αγρότη Αποστόλη Καπέλλο 
ελληνικά όσπρια από τον κάμπο του Φενεού στο χωριό Γκούρα 
Κορινθίας. Δοκιμάστε τα ξακουστά φασόλια Φενεού που 
παράγονται αποκλειστικά στον κάμπο με τις ιδιαίτερες συνθήκες, 
όπως και γίγαντες που παράγονται σε επιλεγμένα για το χώμα 
τους χωράφια και φάβα εξαιρετικής ποιότητας. Επικοινωνήστε με 
τον παραγωγό για να ενημερωθείτε για τις τιμές χονδρικής. 

Απογειώστε τα πιάτα που σερβίρετε χρησιμοποιώντας το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Band of Chefs από τις ποικιλίες 
Μανάκι & Κορωνέικη. Προέρχεται απευθείας από ελιές και μόνο με 
μηχανικές μεθόδους και είναι ιδανικό για μαγειρική χρήση.

Στο παραδοσιακό παντοπωλείο “ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΕΥΣΕΩΝ” στη 
Βυτίνα θα βρείτε μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, γαλακτοκομικά, 
ζυμαρικά, κρασί κ.α. Προτείνετε και στους πελάτες σας 
να το επισκεφθούν και να αγοράσουν τοπικά προϊόντα. ΕΠΙΣΚΕΨΗ

http://fasoliafeneou.gr
http://bandofchefs.gr
http://diadromigeuseon.greekonline.gr
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Τοπικά και παραδοσιακά με σύγχρονους συνδυασμούς, τα γλυκά 
του κουταλιού ΚΟΥΝΟΣ του Μιχάλη Αγγελόπουλου, όπως ελιά με 
τσάι του βουνού και μπράντι και ξερό σύκο με κρέμα πετιμέζι, θα 
εκπλήξουν τους επισκέπτες σας. 

Προστατέψτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο “Eros Manolakou” ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς 
και πιστοποιημένο ελαιόλαδο άριστης ποιότητας ιδιόκτητης 
βιολογικής καλλιέργειας και παραγωγών της περιοχής.

Δροσίστε τους επισκέπτες σας με ελληνικά αναψυκτικά Κρίνος 
από το Αίγιο. Παράγονται από 100% ελληνικούς φυσικούς 
χυμούς, με παραδοσιακές συνταγές και τα αυστηρότερα πρότυπα 
ασφάλειας.

tip!
Tο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
αφορά στον έλεγχο όλων των φάσεων 
της γεωργικής παραγωγής. 

Πρακτικά, οι παραγωγοί οφείλουν να 
ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες υπό 
την επίβλεψη γεωπόνου και να τηρούν 
αρχείο με στόχο την ιχνηλασιμότητα του 
προϊόντος. Στηρίξτε την προσπάθεια αυτή 
προτιμώντας τα πιστοποιημένα προϊόντα.

http://kounos.gr/
http://erosmanolakou.gr
http://www.krinos.gr/water/el/ietaireia/egkatastaseis/anaxiktika.html
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Τι πιο δροσιστικό από ένα υποβρύχιο μαστίχας, χειροποίητο με 
μοναδικό συστατικό την φύση. Συνδυάστε το με τη σόδα της 
εταιρείας Χιώ και μυήστε τους επισκέπτες σας στις γεύσεις και τα 
αρώματα του ελληνικού καλοκαιριού.

Ο Άφκος, δηλαδή η φάβα Λήμνου υπήρξε στο παρελθόν ένα από 
τα σημαντικότερα εξαγώμενα προϊόντα του νησιού. Σήμερα ο 
Χρήστος Σαλαμουσάς την καλλιεργεί και πάλι παρά τις δυσκολίες. 
Στηρίξτε αυτή την μοναδική προσπάθεια!

Δημιουργήστε μοναδικά, 
πρωτότυπα πιάτα 
ζυμαρικών που σίγουρα 
οι επισκέπτες σας θα 
δοκιμάσουν για πρώτη 
φορά. Χρησιμοποιήστε 
ως βάση τα χειροποίητα, 
παραδοσιακά ζυμαρικά από 
την Χίο “Phi”, με μαστίχα 
Χίου και το ιδιαίτερο χίωτικο 
μανταρίνι. Ο συνδυασμός 
παράδοσης, τοπικών 
γεύσεων και διατροφικής 
αξίας θα ανεβάσει σε υψηλό 
γαστρονομικό επίπεδο τις 
συνταγές του εστιατορίου 
του καταλύματός σας. 
Δοκιμάστε τα και κάντε τη 
διαφορά!

http://www.soda-masticha.com/
http://www.salamousas.gr
http://www.phidivinegoods.com/el/product/divine-pasta/
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Ένα πρωτοποριακό δώρο με άρωμα μαστίχας αποτελεί το σετ 
δώρου Mastic Tears, με ένα απόσταγμα μαστίχας Mastic Tears 
Classic, ένα λικέρ Mastic Tears Lemon, δύο ποτηράκια, ένα σετ 
σουβέρ καθώς και φυλλάδιο με συνταγές για πρωτότυπα cocktail.

GIFT SHOP

Προσφέρετε στους επισκέπτες σας Καμπούσικα σπιτικά γλυκά του 
κουταλιού χωρίς συντηρητικά. Τη λαχταριστή σειρά “Το γλυκό της 
Θείας Ευαγγελίας” θα βρείτε στο εργαστήρι στον Κάμπο της Χίου.

Τα λαχταριστά λικέρ της Amelina’s, με εποχιακά φρούτα και 
λαχανικά, βοτάνια και μαντζούνια και το γλυκό κρασί της Ένωσης 
Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου αποτελούν μια χειροποίητη, 
γλυκιά επιλογή που ξεχωρίζει. 

Σερβίρετε εξαιρετικούς μεζέδες από σαλιγκάρια Helix Aspersa 
Muller (Κρητικούς Κοχλιούς) που εκτρέφει η οικογένεια Ξανθάκη 
στη φάρμα Lemnos Snails στο νησί της Λήμνου.

http://www.eva-distillery.gr/products/mastic-tears/
http://stefanospalios.gr/
http://stefanospalios.gr/
https://www.facebook.com/Amelinas-1673315572946399/%3Fhc_ref%3DARSsCOQEVvQQWL4A39RPR7itt_0abLkQCsg8lUsLjkMJR1Emf4d2yvy4jdgDUAbQz0U
http://www.lemnosnails.com/


«Του μελιού το πανηγύρι»: υψηλών προδιαγραφών, Κερκυραϊκό 
μέλι σε δύο επιλογές, ανθέων και δάσους, μέσα σε συσκευασία 
από ανακυκλωμένο χαρτί. Ένα γλυκό δώρο που σίγουρα θα 
προτιμήσουν οι πελάτες σας.

GIFT SHOP

Προμηθευτείτε παραδοσιακά Κεφαλλονίτικα γλυκά από τη 
Βοσκοπούλα, ζαχαροπλαστείο της οικογένειας Καππάτου. Μια 
πρωτότυπη επιλογή είναι το χειροποίητο μπαρμπουλέ από 
αμύγδαλο και μέλι. 

Το πρώτο Κερκυραϊκό εργαστήριο φρέσκων και ξηρών ζυμαρικών 
Pasta Corfu Μακαρονοποιήματα παράγει ζυμαρικά σε μοναδικές 
γεύσεις, με λαχανικά, χορταρικά, κουρκουμά, σπιρουλίνα, με 
μανιτάρια porcini, πικάντικα κ.α.

Τι πιο χαρακτηριστικό του ελληνικού καλοκαιριού από έναν 
απογευματινό ελληνικό καφέ. Προμηθευτείτε το μοναδικό 
χαρμάνι από το καφεκοπτείο Αραβανή στη Λευκάδα.
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https://www.facebook.com/corfuhoney/
http://voskopoula.gr/
https://nomeefoods.gr/producer/pasta-corfu-makaronopiimata/
https://el-gr.facebook.com/aravaniscoffee/
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Η ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο CO.ME.CO. της οικογένειας Λαβράνου διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από 
Κερκυραϊκά τοπικά προϊόντα έως αμνοερίφια, πουλερικά, χοιρινό κ.α. Επικοινωνήστε μαζί της για σχεδιάσετε μαζί με το επιστημονικό 
προσωπικό την καλύτερη ποιοτική λύση σύμφωνα με τις ανάγκες του εστιατορίου του καταλύματός σας. 

Προτείνουμε να προτιμήσετε τα τοπικά προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία για να μυήσετε τους πελάτες σας στην Κερκυραϊκή παράδοση. 
Το Κερκυραϊκό Νούμπουλο Φουμικάδο και το Μοσχαρίσιο Νούμπουλο φτιάχνονται σύμφωνα με την μυστική συνταγή της οικογένειας 
Λαβράνου. Το Κερκυραικό Σαλάδο είναι ντόπιο παραδοσιακό σαλάμι. Η Κερκυραϊκή Καπνιστή Παντσιέτα σιγοκαπνίζεται με αρωματικά 
κλαριά του νησιού και μαρινάρεται με τοπικά μυρωδικά και βότανα. Δοκιμάστε τα όλα!

http://comeco.gr


Τα όσπρια επιστρέφουν στη μόδα

Οι συνταγές με όσπρια μπορεί να συνδέονται στο μυαλό 
μας στερεοτυπικά με κάτι άνοστο και βαρετό. Η σύγχρονη 
γαστρονομία όμως φυσικά και διαφωνεί. Τα όσπρια είναι μια 
οικονομική, οικολογική και νόστιμη επιλογή. Πέραν των 
αδιαμφισβήτητων θρεπτικών τους ιδιοτήτων, τα όσπρια ως 
πρώτη ύλη και οι παραδοσιακές τεχνικές μαγειρέματος, όταν 
συνδυαστούν με μια φρέσκια ματιά μπορούν να αποτελέσουν 
τη βάση για υψηλής ποιότητας, πεντανόστιμα πιάτα. Τα 
εστιατόρια των ξενοδοχείων, αν θέλουν να βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της γαστρονομίας, δε μπορούν παρά να 
εντάξουν τα όσπρια στο μενού τους.

Τα φασόλια, τα μαυρομάτικα, οι γίγαντες, οι φακές, τα κουκιά, 
τα ρεβίθια και η φάβα, οι ελληνικές υπερτροφές, είναι στην 
κυριολεξία ένας διατροφικός θησαυρός. Αποτελούν την 
ιδανική εναλλακτική του κρέατος για χορτοφαγικά, 
vegan και νηστίσιμα πιάτα, τα οποία ζητούνται όλο και 
περισσότερο από ξένους επισκέπτες. Είμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι για τις τοπικές ποικιλίες όπως τα φασόλια 
Πρεσπών και η φάβα Σαντορίνης και Σχοινούσας. 

Τα όσπρια έχουν το προσωνύμιο «το κρέας των φτωχών» 
επειδή αποτελούν μια εξαιρετικά φθηνή πρώτη ύλη. Έτσι, 
μπορούν να αποτελέσουν μια κίνηση ματ για τα εστιατόρια, 
ώστε από τη μια μεριά να εξοικονομήσουν χρήματα και από 
την άλλη να αναδείξουν τα προϊόντα και την παράδοση του 
τόπου τους. Και όλα αυτά χωρίς να ρίξουν την ποιότητα των 
συνταγών τους, αλλά αντιθέτως αναβαθμίζοντάς την. Με 
παραδοσιακές τεχνικές μαγειρέματος σε πήλινα τσουκάλια 
και γάστρες, αλλά και δημιουργικούς συνδυασμούς 
τοπικών συστατικών, τυριών, χόρτων, μυρωδικών, φρούτων, 
λαχανικών, ακόμα και ψαρικών, θα γεννηθούν συναρπαστικά 
πιάτα. Οι έως πρόσφατα παραμελημένες σαλάτες και σούπες 
με όσπρια αποτελούν επίσης μια δημιουργική εναλλακτική 
στις παραδοσιακές συνταγές. Μια εξαιρετική ευκαιρία για 
τα καταλύματα να συστήσουν μέσα από τη μαγειρική την 
παράδοση του τόπου τους στους επισκέπτες. 
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Εξάλλου, το να μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος 
θα ωφελήσει, εκτός από τον οργανισμό μας, και το 
περιβάλλον- μια προσέγγιση που μπορεί να τονιστεί στην 
πράσινη φιλοσοφία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
των εστιατορίων και των ξενοδοχείων. Η κτηνοτροφία 
απαιτεί μεγάλες ποσότητες σιτηρών για τη διατροφή των 
ζώων, τα οποία θα μπορούσαν να καταναλώνονται από 
ανθρώπους. Επίσης έχει υψηλές εκπομπές μεθανίου, το 
οποίο είναι εξίσου ή ακόμη και περισσότερο επικίνδυνο από 
το διοξείδιο του άνθρακα, και αζώτου από την κοπριά. Η 
κατανάλωση λιγότερου, αλλά καλύτερου κρέατος, αποτελεί 
σήμερα επιταγή.

Ο τουριστικός κλάδος δε πρέπει να διστάζει. Η 
αντικατάσταση ορισμένων από τα κρεατοφαγικά πιάτα του 
μενού των εστιατορίων με μεσογειακές συνταγές με βάση 
τα όσπρια είναι μια επιλογή που θα ωφελήσει τον τόπο 
μας, μιας και η αύξηση της ζήτησης ελληνικών οσπρίων 
θα ενισχύσει την αγροτική παραγωγή και θα μειώσει τις 
εισαγωγές. 

Στο Κτήμα Ναρλή στη Σίφνο, ο Γιώργος Ναρλής θα δείξει στους 
πελάτες σας πώς αλωνίζεται η φάβα, πώς μαγειρεύεται η ρεβιθάδα 
και άλλα πολλά σε ιδιωτικά μαθήματα μαγειρικής, σε 
συνδυασμό με άλλες εποχιακές δραστηριότητες. ΕΠΙΣΚΕΨΗ

http://www.sifnos-farm-narlis.com/el/
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Καθώς καλοκαιριάζει μια ελληνική μπίρα αποτελεί την ιδανική 
επιλογή για να δροσίσετε τους επισκέπτες σας. Προτείνουμε 
την Flaros, του οικοζυθοποιού Όθωνα Θεοφάνους με καταγωγή 
από τη Σίφνο. Παράγεται με «νομαδική ζυθοποίηση», δηλαδή 
βράζεται σε ένα ζυθοποιείο χωρίς να ανήκει στον παραγωγό της. 
Το νησί της Σίφνου αποτελεί βέβαια σταθερό σημείο αναφοράς. 
Κυκλοφορεί σε δύο επιλογές, Session Ale και India Pale Ale, αλλά 
αναμένεται σύντομα και η τρίτη. Δοκιμάστε τις!

Δροσίστε τους επισκέπτες σας με Χυμουδιά βιολογικής αλόης με 
γεύση λεμόνι, πορτοκάλι, ρόδι ή φράουλα Naxonisos Tastes, από 
τη νεοσύστατη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στη Νάξο με 
καλλιεργητές πιστοποιημένης βιολογικής Aloe Vera.

Στο «San Lorenzo-Τηνίων Γεύσεις» στην Τήνο θα βρείτε Κοπανιστή 
Π.Ο.Π. και πολλά άλλα παραδοσιακά, χειροποίητα τυριά. Το 
τυροκομείο είναι πιστοποιημένο με Σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων και Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

http://flaros.beer
http://www.naxonisostastes.gr/
https://www.tiniongefseis.com
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Προσθέστε το Ελαιόλαδο 
με Πορτοκάλι της εταιρείας 
Delicious Crete από το 
Ηράκλειο στα πιάτα που 
παρασκευάζεται και 
απογειώστε τα. Παράγεται 
με κοινή έκθλιψη ελιάς 
100% Κορωνέικης ποικιλίας 
και πορτοκαλιών, κάτι που 
του δίνει αναπάντεχη, 
ισορροπημένη νοστιμιά. 
Τέλεια νότα για να αναδείξετε 
σαλάτες, γλυκά, μπισκότα 
και μαρινάδες κρεατικών. Η 
εταιρεία έχει ανεπτυγμένη 
Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη και μεταξύ άλλων 
συνεργάζεται με την μη-
κερδοσκοπική κίνηση WISE 
GREECE για την προώθηση 
της ελληνικής διατροφής.

Γνωρίζατε ότι στην Κρήτη παράγεται ελληνικό αβοκάντο; Η 
οικογένεια Λεράκη στις Μουρνιές Χανίων δημιούργησε τη σειρά 
Avoel με προϊόντα σε ιδιαίτερες γεύσεις Κρητικής & Μεσογειακής 
Διατροφής, με βάση το αβοκάντο που παράγει στις φυτείες της.

Στο πρότυπο τυροκομείο Αεράκης στα Σοκαρά Γόρτυνας 
Ηρακλείου θα βρείτε προϊόντα αποκλειστικά από αιγοπρόβειο 
γάλα από κτηνοτρόφους της περιοχής, όπως κεφαλογραβιέρα, 
γραβιέρα, ανθότυρο και πολλά άλλα. 

http://www.deliciouscrete.com/olive-oil-with-orange/
http://www.avoel.com
http://www.tirokomika-aerakis.gr


Στο οινοποιείο Μπουτάρη στο Σκαλάνι θα βρείτε τους 
Πειραματικούς Οίνους. Το οινοποιείο είναι επισκέψιμο και διαθέτει 
μια αίθουσα προβολής όπου οι πελάτες σας μπορούν 
να γνωρίσουν την ιστορία της Κρήτης. ΕΠΙΣΚΕΨΗ
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Δημιουργήστε μοναδικά πιάτα με απάκι από το Κτήμα Βαβουράκη 
στο Ρέθυμνο. Παρασκευάζεται από βιολογικό, πιστοποιημένο, 
χοιρινό κρέας παραγωγής της οικογένειας, καπνισμένο με 
αρωματικά, κρητικά βότανα.

Δημιουργήστε μοναδικές μακαρονάδες με παραδοσιακά 
βιολογικά ζυμαρικά της εταιρείας ΜΕΛΚΟ από τις Γκαγκάλες 
Ηρακλείου σε ποικιλία πρωτότυπων επιλογών, όπως farro, φύλλο 
ελιάς, καλογερικό, kamut, μεσσαρίτικο μακαρόνι και σκιουφικτό. 
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από τους μεγαλύτερους 
οργανισμούς ελέγχου ποιότητας και διαθέτει ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένη περιβαλλοντική πολιτική, με ενεργή εφαρμογή  
εξοικονόμησης ενέργειας και ανακύκλωσης στους χώρους της. 
Προτιμήστε την!

http://www.boutari.gr/el/wineries-estates/wineries/12boutari_2011072612.wines.php
http://www.biokreta.gr/
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Αποφύγετε τα εισαγόμενα αναψυκτικά και εμπιστευθείτε τα 
αναψυκτικά ΒΑΠ Κουγιός από τη Ρόδο. Δοκιμάστε επίσης το 
παγωμένο τσάι της εταιρείας, μια ακόμα περισσότερο υγεινή 
καλοκαιρινή επιλογή. 

Αν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένους χυμούς, η ελληνική εταιρεία 
Κάμπος Χίου σας παρέχει 100% φυσικούς συμπυκνωμένους 
χυμούς πορτοκάλι και μανταρίνι. Παράγονται με φυσικό τρόπο, 
στύβοντας τα φρούτα και αφαιρώντας το νερό από το χυμό τους. 

tip!
Καθώς ο καιρός ζεσταίνει προτιμήστε 
να προσφέρετε στους επισκέπτες σας 
ελληνικές, δροσερές επιλογές. 
Τα εγχώρια αναψυκτικά έχουν 
ανώτερη ποιότητα και γεύση, 
καθώς περιέχουν φυσικούς 
χυμούς. Ενισχύστε την τοπική 
οικονομία και προστατέψτε 
το περιβάλλον, μειώνοντας τo 
ανθρακικό αποτύπωμα από τις 
μεταφορές. 

Εντάξτε μοναδικά Λημνιά κρασιά στον κατάλογο του εστιατορίου 
σας, όπως τον λευκό ξηρό οίνο ΠΟΠ “Λημνία γη”, από το οινοποιείο 
της οικογένειας ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ και προτείνετε στους 
πελάτες σας να το επισκεφθούν. ΕΠΙΣΚΕΨΗ

http://vap.gr/products/vapfreshtea/
http://www.chiosgardens.gr/sympyknomenoi-hymoi
http://www.chatzigeorgioulimnos.gr/
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Στο τυροκομείο του Γιάννη Βοναπάρτη στην Κάσο θα βρείτε 
βούτυρο, γιαούρτι, τυριά όπως σιτάκα, φέτα, γραβιέρα, δρύλλα, 
κεφαλοτύρι, μυζήθρα, καούλι και πολλά άλλα.

Το Oύζο Πλωμαρίου Πιτσιλαδή 100% εξ’ αποστάξεως παράγεται 
στη Λέσβο, με την ίδια οικογενειακή συνταγή από την ίδρυση της 
Ποτοποιίας χωρίς ζάχαρη, με απόσταξη σε παλιούς χάλκινους 
άμβυκες σε φωτιά με ξύλα ελιάς.

Yποστηρίξτε τον 
Αγροτοτουριστικό 
Συνεταιρισμό Γυναικών 
Μεσοτόπου στη Λέσβο 
αγοράζοντας προϊόντα, 
όπως γλυκά του κουταλιού, 
μαρμελάδες, ηδύποτα, 
ζυμαρικά, γλυκά ταψιού, 
τραχανά κ.α. Όλα βασίζονται 
σε παραδοσιακές 
συνταγές, χωρίς 
προσθήκη συντηρητικών 
και παραδίδονται με 
εγγύηση επιστροφής. 
Προμηθευτείτε τα αγνά, 
χειροποίητα προϊόντα και 
προτείνετε στους πελάτες 
σας να επισκεφθούν 
το παντοπωλείο του 
συνεταιρισμού. 

http://www.vonapartis.4ty.gr/el/%25CE%25A4%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%259A%25CE%259F%25CE%259C%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%2520%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%259F%25CE%25A3%2520-%2520%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2594%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2591%2520%25CE%25A0%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%2599%25CE%259F%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2591%2520%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%259F%25CE%25A3%2520-%2520%25CE%25A4%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%259A%25CE%259F%25CE%259C%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2520%25CE%25A0%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%2599%25CE%259F%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2591%2520-%2520%25CE%2593%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591%25CE%259A%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%259A%25CE%259F%25CE%259C%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2520%25CE%25A0%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%2599%25CE%259F%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2591%2520-%2520%25CE%2591%25CE%2593%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2591%2520%25CE%25A0%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%2599%25CE%259F%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2591%2520-%2520%25CE%2593%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%2591%2520-%2520%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2591%2520-%2520%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2591%3F
http://www.karoulias.gr/portfolio_page/pitsiladi-distillery/
http://www.mesotoposwomen.com
http://www.mesotoposwomen.com
http://www.mesotoposwomen.com
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Η εταιρεία αναψυκτικών ΚΕΑΝ με έδρα στη Λεμεσό διαθέτει 
αναψυκτικά με μεγάλη περιεκτικότητα σε φυσικό χυμό, με γεύση 
λεμόνι, πορτοκάλι και μανταρίνι. Ακόμα πιο υγιεινή επιλογή 
αποτελούν οι 100% φυσικοί χυμοί της.

Η καλύτερη μεσημεριανή και βραδυνή δροσιστική επιλογή για 
τους επισκέπτες σας δεν είναι άλλη από τη μπύρα ΚΕΟ, μια μπύρα 
ταυτισμένη με την Κύπρο εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα. 
Διατίθεται και σε βαρέλι Draught 10 και 25 λίτρων.

Προμηθευτείτε παραδοσιακά βραβευμένα αλλαντικά από την 
Εταιρεία Αλλαντικών Προιόντων Καυκαλιά. Επιλέξτε ανάμεσα σε 
τσαμαρέλλα, λουκάνικα πιτσιλιάς, ποσυρτή, παστουρμά, λούντζα 
πιτσιλιάς και πολλά άλλα. 

Χρησιμοποιήστε τo θαλασσινό αλάτι Sailor στην κουζίνα και στα 
τραπέζια του εστιατορίου σας. Θα το βρείτε σε επαγγελματικές 
συσκευασίες ή αν προτιμάτε σε οικολογικές χάρτινες αλατιέρες σε 
διάφορα μεγέθη.

http://www.kean.com.cy
https://keobeer.com.cy/
https://kafkalia.com
http://www.theodorousalt.com/en/home/
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Στο Georges Bakery στον Όμοδο Λεμεσού, η οικογένεια Τζώρτζη 
παρασκευάζει νόστιμα αρκατένα, ψωμιά, παστέλια και μάντολες. 
Προμηθευτείτε τα φρέσκα προϊόντα του φούρνου και εμπλουτίστε 
το πρωινό του καταλύματός σας. 

Οι επισκέπτες σας θα ξετρελαθούν αν επισκεφθούν το Μυριστικό, 
έναν πανέμορφο βοτανόκηπο στο Κολόσσι της Λεμεσού. Εκεί 
μπορούν να αγοράσουν βότανα σε σακουλάκια, λικέρ, 
ελαιόλαδο, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού κ.α. ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Αντικαταστήστε τη ζάχαρη 
που χρησιμοποιούσατε 
στη μαγειρική και τη 
ζαχαροπλαστική της 
επαγγελματικής σας 
κουζίνας με μέλι Τζιβέρτι της 
εταιρείας Honeymell  από 
τη Λάρνακα. Πρόκειται για 
ένα διεθνώς βραβευμένο 
για την ποιότητά του προϊόν, 
με έλεγχο παραγωγής 
από τις μέλισσες μέχρι 
τη συσκευασία. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε μέλι ανθέων, 
θυμαριού, ή ακόμα και 
την εξαιρετικά θρεπτική 
και πλούσια σε πρωτείνες 
φρέσκια κυπριακή γύρη, 
ένα προϊόν κατάλληλο για 
χορτοφαγικές επιλογές. 

https://el-gr.facebook.com/Georges-Bakery-Confectionery-Omodos-1465678410366191/
https://www.facebook.com/myristiko/
https://www.honeymell.com/


Αν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία 
απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στην

MEDVENTURE EΠΕ
www.medventure.eu
info@medventure.eu
τηλ: 215 2151725
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